
28 ಡಿಸ ೆಂಬರ್- CURRENT AFFAIRS

ಏಷ್ಯನ್ ಪುರುಷ್ರ ಹಾಕಿ ಚಾೆಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ 2021 ರಲ್ಲಿ 
ಯಾವ ದ ೇಶವು ಕೆಂಚಿನ ಪದಕವನುು ಗ ದ್ದಿದ ?
ಎ)ಭಾರತ                  ಬಿ)ಜಪಾನ್
ಸಿ)ಥ ೈಲಾಯೆಂಡ್             ಡಿ)ಮಲ ೇಷಿಯಾ
ಯಾವ ರಾಜಯವು ಇತ್ತೇಚ ಗ  ಜಾನು ವಾರು ಸೆಂರಕ್ಷಣ  ಕಾಯಿದ  
1950 ಗ  ತ್ದುಿಪಡಿಯನುು ಅೆಂಗೇಕರಿಸಿದ ?
ಎ)ಕರ್ಾಾಟಕ                ಬಿ)ಗುಜರಾತ್
ಸಿ)ಕ ೇರಳ                     ಡಿ)ಅಸಾಸೆಂ
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01)26 ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2021 ರೆಂದು ರಾಜಸಾಾನದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸೆಂಗ್ ಸ ಟೇ ಡಿಯೆಂನಲ್ಲಿ ನಡ ದ ವಿಜಯ್ 
ಹಜಾರ  ಟ ್ರೇಫಿಯ ಫ ೈನಲ ನಲ್ಲಿ (Which states has beaten Tamil Nadu in the final of the Vijay 

Hazare Trophy) ಯಾವ ರಾಜಯವು ತಮಿಳುರ್ಾಡು ತೆಂಡವನುು ಸ ್ೇಲ್ಲಸಿತು?

ಎ)ಕರ್ನಾಟಕ
ಬಿ)ಮಹನರನಷ್ಟ್ರ
ಸಿ)ಹಿಮನಲಯ ಪ್ರದ ೇಶ
ಡಿ)ರನಜಸನಾನ

ಸಿ)ಹಿಮನಲಯ ಪ್ರದ ೇಶ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

http://www.sbkkannada.com/


ವಿವರಣ :
• ಹಿಮಾಚಲ ಪರದ ೇಶ 26 ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2021 ರೆಂದು ರಾಜಸಾಾನದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸೆಂಗ್ 

ಕಿರೇಡಾೆಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡ ದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರ  ಟ ್ರೇಫಿಯ ಫ ೈನಲ ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪರದ ೇಶವು 
ತಮಿಳುರ್ಾಡು ತೆಂಡವನುು ಸ ್ೇಲ್ಲಸಿತು.

• ಹಿಮಾಚಲ ಪರದ ೇಶವು ತಮಿಳುರ್ಾಡನುು 11 ರನ್ ಗಳೆಂದ ಸ ್ೇಲ್ಲ ಸಿ ತ ು. ಇದು ಅದರ  ಮೊದಲ  
ದ ೇಶಿೇಯ ಶಿೇಷಿಾಕ ಯಾಗದ .

• ತೆಂಡವು ವಿಜ ಡಿ (ವಿ ಜಯದ ೇವನ್ ವಯವಸ ಾ) ವಿಧಾನದ ಮ್ಲಕ ಗ ದ್ದಿದ .
• ಇದು ಮಳ  ಯಿೆಂದ ಮೊಟಕುಗ ್ಳಸಿ ದ ಸಿೇಮಿತ ಓವರ್ ಗಳ ಕಿರಕ ಟ್  ಪೆಂದಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯ 

ಸ ್ಕೇರ್ ಗಳನುು ಲ ಕಾಕಚಾರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಾಗದ .
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02) ಯಾವ ದ ೇಶವು 'ಮಹಿಳ  ಯರ ಹಕುಕಗಳು ಮ ತುತ ಹಿತಾಸಕಿತಗಳ ರಕ್ಷ ಣ ಯ ಕಾ ನ್ನನುು' ಅೆಂಗೇಕರಿಸಿತು?
Which country passed the 'Law on the Protection of the Rights and Interests of Women'?

ಎ)ಚೇರ್ನ
ಬಿ)ಅಮೆರಿಕ
ಸಿ)ಭನರತ
ಡಿ)ಬ್ ರಜಿಲ್

ಎ)ಚೇರ್ನ
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• ರ್ಾಯಷ್ನಲ ಪಿೇಪಲಸ ಕ ಾೆಂಗ ರಸ್ (NPC) ನ ಚಿೇರ್ಾದ ಸಾಾಯಿ ಸಮಿತ್ಯು 'ಮಹಿಳ  ಯರ ಹಕುಕಗಳ ು
ಮತ ುತ ಹಿತಾಸಕಿತಗಳ ರಕ್ಷಣ ಯ ಕಾನ್ನು' ಕರಡು ತ್ದುಿ ಪಡಿಯನುು ಪರಕಟಿಸಿದ .

• ಕ ಲಸದ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ಮತುತ ಮರ್ ಯಲ್ಲಿ ಮ ಹಿಳ ಯರ ಹಕುಕಗ ಳನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಮ ್ರು ದಶಕ ಗಳ 
ಹಿೆಂದ್ದನ ಕಾನ್ನು.

• ಪರಸಾತಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ ್ಯೇಗದಾತರು ಉದ ್ಯೇಗ ಜಾಹಿೇರಾತುಗಳ ಲ್ಲಿ ಲ್ಲೆಂಗ ಆದಯತ ಗಳ ನುು
ಹ ೇಳುವುದನುು ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಅರ್ಜಾದಾರರನುು ಅವರ ವ ೈ ವಾಹಿಕ ಮತುತ ಗರ್ಾಧಾರಣ ಯ 
ಸಿಾತ್ಯ ಬಗ ೆ  ಕ ೇಳುವುದನುು ನ್ಷ ೇಧಿಸಲಾಗದ .
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03) ಯಾವ ಕ ೇೆಂದರ ಸಚಿವಾಲಯವು ದ್ದವಾಳತ ನ ಮತ ುತ ದ್ದವಾಳತ ನ ಕ ್ ೇಡ್ (IBC) ಅನುಷಾಾನಕ ಕ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ?
Which Union Ministry is associated with implementing the Insolvency and Bankruptcy 

Code (IBC)?

ಎ)ಹಣಕನಸು ಸಚವನಲಯ
ಬಿ)ಕನರ್ೇಾರ ೇಟ್ ವ್ಯವ್ಹನರಗಳ ಸಚವನಲಯ
ಸಿ)ವಿದ ೇಶನೆಂಗ ವ್ಯವ್ಹನರಗಳ ಸಚವನಲಯ
ಡಿ)ವನಣಿಜಯ ಮತುು ಕ ೈಗನರಿಕ ಸಚವನಲಯ

ಬಿ)
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• ಕಾಪ ್ಾರ ೇಟ್ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (MCA) ದ್ದವಾಳತನ ಮ ತುತ ದ್ದವಾಳತನ ಕ  ್ೇಡ್ 
(IBC) ನಲ್ಲಿ ಕ ಲವು ಕಟುಟನ್ಟಾಟದ ಮ ಾನದೆಂಡಗಳನುು ಪರಸಾತ ಪಿಸಿದ .

• ರ ಸಲ್ಯಶನ್ ಯೇಜರ್ ಯನುು ಅನುಮೊೇದ್ದಸಲು ಅಥವಾ ತ್ ರಸಕರಿಸಲು ದ್ದವಾಳತನ ಮ ತುತ 
ದ್ದವಾಳತನ ಕ ್ೇಡ್ 30 ದ್ದನಗ ಳ ಕಾಲ ತ್ೇಪು ಾ ನ್ೇಡುವ ಅಧಿಕ ಾರವನುು ಒ ದಗಸಬ ೇಕು ಎೆಂದು 
MCA ಪರಸಾತಪಿಸಿತು.

• ಸಕಾಾರವು ಜನವರಿ 13 ರ ್ಳಗ  ಪರಸಾತವರ್ ಯ ಬಗ ೆ  ಸಾವಾಜನ್ಕ ಅಿಪಪಾರಯಗಳನುು ಕ ೇಳದ .



• ಭಾರ ತ್ೇಯ ಸ ೇರ್ ಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ 2021 ರ ಪರಮುಖ ಪರಚಲ್ಲತ ವಿದಯಮಾನಗಳು.

• ಭಾರ ತ್ೇಯ ವಾಯುಪಡ  (ಐಎಎಫ್) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2021 ರ ಲ್ಲಿ ಪಶಿಿಮ ಪೆಂಜ ಾಬ್ ಸ ಕಟರ್  ನಲ್ಲಿ ರಷಾಯದ  ನ್ಮಿಾತ S-

400 ವಾಯು ರಕ್ಷ ಣಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಯವಸ ಾಯನುು ಮೊದಲ ಸಾಕಾಡರನ್ ಅನುು ನ್ಯೇರ್ಜಸಿದ .
• ಸ ೇರ್ಾ ಮುಖಯ ಸಾ ಜನರಲ  ಎೆಂ.ಎೆಂ. ನರವಾಣ  ಅವರು ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮ್ವರು ಸ ೇವಾ ಮುಖಯ ಸಾರ ನುು

ಒಳಗ ್ ೆಂಡಿರುವ ಚಿ ೇಫ್ಸ ಆಫ್ ಸಾಟಫ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ ಅಧಿ ಕಾರ ವಹಿಸಿಕ ್ೆಂಡಿದಾಿರ .
• ಯುರ್ ೈಟ ಡ್ ಕಿೆಂಗ್ ಡೆಂನಲ್ಲಿ ನಡ ದ ಪರತ್ಷಿಾತ ಕ ಾಯೆಂಬಿರಯನ್ ಪ ಟ ರ್ೇಲ ಎಕ ಸಸ ೈಾಸ್  ನಲ್ಲಿ ಭಾರ ತ್ೇಯ ಸ ೇ ರ್  ಚಿನುದ 

ಪದಕ ಗ ದ್ದಿದ .
• ರ್ ೇಪಾಳ ಸ ೇರ್ಾ ಮುಖಯ ಸಾ ಜನರಲ  ಪರರ್ು ರಾಮ್ ಶಮಾಾ ಅವರಿಗ  ನ ವ ೆಂಬರ್  2021 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ರಪತ್ ರಾಮ್

ರ್ಾಥ್ ಕ ್ೇವಿೆಂದ್ ಅವರು 'ಜನರಲ  ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯನ್ ಆಮಿಾ' ಗೌರವ ಶ ರೇಣಿಯನುು ನ್ೇಡಿದರು.
• ಭಾರ ತ್ೇಯ ಸ ೇರ್ ಯು ಪರತ್ ವಷ್ಾ ಅಕ ್ಟೇಬರ್ 27 ಅನುು ‘ಕಾಲಾಳುಪಡ  ದ್ದನ’ ಎೆಂದು ಆಚರಿಸುತತದ .
• 2021 ರ ಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ರವು ತನು 75 ರ್ ೇ ಕಾಲಾಳುಪಡ  ದ್ದನವನುು ಅಕ  ್ಟೇಬರ್  27, 2021 ರೆಂದು ಆಚರಿಸಿತು.
• ACOMMS – Acoustic Communications

• ACEGIO – Advanced Conversion Equipment Group Input Output

• ABSV – Armoured Battlegroup Support Vehicle
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04) ASIGMA (ಆಮಿಾ ಸ ಕ್ಯರ ಇೆಂಡಿಜ ನಸ ಮೆಸ ೇರ್ಜೆಂಗ ಅಪಿಿಕ ೇಶನ್) ಎೆಂ ಬುದು ಯಾ ವ ಸೆಂಸ ಾಯಿೆಂದ 
ಪಾರರೆಂಿಪಸಲಾದ ಆೆಂತರಿಕ ಸೆಂದ ೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕ  ಅಪಿಿಕ ೇಶನ ಆಗದ ?
ASIGMA (Army Secure Indigenous Messaging Application) is an in-house messaging 
application launched by which institution?

ಎ)ಡಿಆರಡಿಒ (DRDO)
ಬಿ)ಭನರತೇಯ ಸ ೇರ್ (Indian Army)
ಸಿ)ಸುಪರೇೆಂಕ  ೇಟ್ಾ (Supreme court)
ಡಿ)ನೇತ ಆಯೇಗ (NITI Aayog)

ಬಿ)ಭನರತೇಯ ಸ ೇರ್ 
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• ಭಾರತ್ೇಯ ಸ ೇರ್ ಯು ಆಮಿಾ ಸ ಕ ್ಯರ್ ಇೆಂಡಿರ್ಜನ್ಯಸ್ ಮೆ ಸ ೇರ್ಜೆಂಗ್ ಅಪಿಿಕ ೇಶನ್ (ASIGMA) 
ಹ ಸರಿನ ಮೆಸ  ೇರ್ಜೆಂಗ್ ಅಪಿಿಕ ೇಶನ್ ಅನುು ಪಾರರೆಂಿಪಸಿದ  .

• ಬಹು-ಹೆಂತದ ರ್ದರತ  ಮತ ುತ ಸೆಂದ ೇಶ ಆದಯತ ಯೆಂತಹ ವ ೈಶಿಷ್ಟಯ ಗಳ   ೆಂದ್ದಗ .
• ASIGMA ಎೆಂದರ  'ಆಮಿಾ ಸ ಕ ್ಯರ್ ಇೆಂಡಿರ್ಜನ್ಯಸ್ ಮೆಸ  ೇರ್ಜೆಂಗ್  ಅಪಿಿಕ ೇಶನ್ (ASIGMA)’.
• ಇದು ಹ ್ಸ ಪಿೇಳಗ ಯ, ಅತಾಯಧ್ ುನ್ಕ, ವ ಬ್ ಆಧಾರಿತ ಅಪಿಿ ಕ ೇಶನ್ ಆಗದ .  ಕಾಪ್ಸಾ ಆ ಫ್ ಸಿ ಗುಲಸ 

ತೆಂಡವು ಅದನುು ಆೆಂತರಿಕವಾಗ ಅಿಪವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ .
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05) ಯ ಾವ ದ ೇಶವು ಇತ್ತೇಚ ಗ  "Inmarsat-6 F1 ಉಪ ಗರಹವನುು" ಉಡಾ ವಣ  ಮಾ ಡಿತು?
Which country recently launched the "Inmarsat-6 F1 satellite"?

ಎ)ಅಮೆರಿಕ
ಬಿ)ಚೇರ್ನ
ಸಿ)ಜಪನನ್
ಡಿ)ಭನರತ

ಸಿ)ಜಪನನ್
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• ಜಪಾನ್ ಇತ್ತೇ ಚ ಗ  H-2A ರಾಕ ಟ್ ನಲ್ಲಿ 'Inmarsat-6 F1' ಹ ಸರಿನ  ಸು ಧಾರಿತ ವಾಣಿಜಯ
ಸೆಂವಹನ ಉಪಗರಹವನುು ಉಡಾವಣ  ಮಾಡಿದ .

• ಇದು 5,470 ಕಿಲ ್ೇಗಾರೆಂಗಳಷ್ುಟ ಉಪಗರಹವಾಗದ  ಮತುತ ಇದುವರ ಗ  
ಉಡಾವಣ ಯಾದ ಅತ್ದ ್ಡಡ ಮತುತ ಅತಾಯಧ್ುನ್ಕ ವಾಣಿಜಯ ಸ ೆಂವಹನ ಉಪಗರಹಗಳಲ್ಲಿ
ಒೆಂದಾಗದ 
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06) ಯಾವ ದ ೇಶವು ಇತ್ತೇಚ ಗ  'ಉಯಘರ್ ಬಲವೆಂತದ ಕಾಮಿಾಕ ತಡ ಕಾಯ್ದಿ' ಗ  ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ?
Which country recently signed the 'Uyghur Forced Labor Prevention Act'?

ಎ)ರಷ್ನಯ
ಬಿ)ಭನರತ
ಸಿ)ನ ಯಜಿಲ ೆಂಡ್
ಡಿ)ಅಮೆರಿಕ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada
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• ಯುರ್ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟೇಟ್ಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಡ ನ್ ಉಯಿಘರ್ ಬಲವೆಂತದ ಕಾಮಿಾಕ ತಡ  ಕಾಯಿದ ಗ  ಸಹಿ
ಹಾಕಿದರು.

• ಈ ವಷ್ಾದ ಆರೆಂರ್ದಲ್ಲಿ, ದ ೇಶವು ಉಯಘರ್ ಗಳ ವಿರುದಿದ ದೌ ಜಾನಯಗಳ ನುು ನರಮೆೇಧ್ ಮತ ುತ
ಮಾನವಿೇಯತ ಯ ವಿರುದಿದ ಅಪರಾಧ್ ಎೆಂದು  ಗುರುತ್ ಸಿದ .

• ಪಿೇಪಲಸ ರಿಪಬಿಿಕ್ ಆಫ್ ಚಿೇರ್ಾದ ಕಿಸನ್ ರ್ಜಯಾೆಂಗ್ ಉಯಘರ್ ಪರದ ೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲವೆಂತದ 
ಕಾಮಿಾಕರ ್ೆಂದ್ದಗ  ತಯಾರಿಸಿದ ಸರಕುಗ ಳು ಯುರ್ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟೇ ಟ್ಸ ಮಾರುಕಟ ಟಯನುು
ಪರವ ೇಶಿಸದೆಂತ  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ ್ಳಳಲು ಕಾಯಿದ ಯು ಗುರಿ ಯನುು ಹ ್ೆಂದ್ದದ .
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07) ರಾಜಯ ಸಾಮ ಾನಯ ವಗಾ ಆಯೇಗದ  ಸಾಾಪರ್ ಯನುು ಯಾವ ರಾಜಯ ಅನುಮೊೇದ್ದಸಿದ ?
Which state has approved the establishment of the State General Category 

Commission?

ಎ)ಉತುರಪ್ರದ ೇಶ
ಬಿ)ಪ್ೆಂಜನಬ್
ಸಿ)ಹರಿಯನಣ
ಡಿ)ರನಜಸನಾನ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada
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• ಪೆಂಜಾಬ್ ರಾಜಯ ಕಾಯಬಿರ್ ಟ್ ಇತ್ತೇಚ ಗ  ರಾಜಯ ಸಾ ಮಾನಯ ವಗಾ ಆಯೇಗ ರಚರ್ ಗ  ಅನುಮೊೇ ದರ್  
ನ್ೇಡಿದ . ಆಯೇಗವು ಕಾಯಿಿರಿಸದ ವಗಾಗಳ ಹಿತಾಸಕಿತಗಳನುು  ರಕ್ಷಿಸುವ ಗ ುರಿಯನುು ಹ ್ೆಂ ದ್ದದ  
ಮತುತ ರಾಜಯದಲ್ಲಿನ ಮಿೇಸಲಾತ್ಯಿಲಿದ ವಗಾಗಳ ಬಡ ವಗಾ ದ ಪರಯೇಜನಕಾಕಗ 
ವಿರ್ಾಯಸಗ ್ಳಸಲಾದ ಕಲಾಯಣ ಯೇಜರ್ ಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅ ನುಷಾಾನವನುು ಖಚಿತಪಡಿಸುತತದ  ,
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08) ಯಾವ ದ ೇಶವು 'ಕೃತ ಕ ಸ್ಯಾನ' ಸೃಷಿಟಗ  ಪರಮ ಾಣು ಸಮಿಿಳನ ಪರಯೇಗವನುು ನಡ ಸಿದ ?
Which country has conducted a nuclear fusion experiment towards creation of an 

'Artificial Sun?

ಎ)ಭನರತ
ಬಿ)ಫ್ನರನ್್
ಸಿ)ಅಮೆರಿಕ
ಡಿ)ಚೇರ್ನ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಡಿ)ಚೇರ್ನ

http://www.sbkkannada.com/


• ಕೃತ ಕ ಸ್ಯಾನನುು ಸೃಷಿಟಸುವ ಗುರಿಯನುು ಹ ್ೆಂದ್ದರು ವ ಚಿೇರ್ಾ ಇತ್ತೇಚ ಗ  ಪರಮಾಣು ಸಮಿಿ ಳನ 
ಪರಯೇಗವನುು ನಡ ಸಿದ .

• ಈ ಪರಯೇಗವನುು ಹ ಫಿೇ ಇನ್ ಸಿಟಟ್ಯಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿ ಕಲ ಸ ೈನ್ಸ ನಡ ಸುತ್ತದ  ಮತ ುತ ಇದನುು 
ಪಾರಯೇಗಕ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಪರ್ ಕೆಂಡಕಿಟೆಂಗ್ ಟ ್ೇಕಾಮಾ ಕ್  (ಈಸ್ಟ) ಎೆಂದು ಕರ ಯಲಾಗುತತದ . 
ಈ ಬೃಹತ್-ಪರಮಾಣದ ಪರಯೇಗದಲ್ಲಿ ಚಿೇರ್ಾ ಈಗಾಗಲ ೇ ಸು ಮಾರು 06 ಶತಕ  ್ೇಟಿ ಯುವಾನ್ 
ಅನುು ಖಚುಾ ಮಾಡಿದ  ಎೆಂದು ತ್ಳದ್ದದ  .

• ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹ ೈಡ ್ರೇಜನ್ ಐಸ ್ಟ ್ೇಪ್ ಗಳನುು ಕುದ್ದಸ ಲು ಮತ ುತ ಶಕಿತಯನುು ಬಿಡುಗ ಡ  
ಮಾಡಲು ಹ ಚಿಿನ ತಾಪಮಾನವನುು ಬಳಸಲಾಗುತತದ .
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09) ಯಾವ ದ ೇಶವು ಇತ್ತೇಚ ಗ  ತನು ರ್ಜಡಿಪಿ ಯ 1% ಕಿಕೆಂತ ಹ ಚಿಿ ನ ದಾಖಲ ಯ ಹ ಚಿಿನ ರಕ್ಷಣಾ
ಬಜ ಟ್ ಅನುು ಅನುಮೊೇದ್ದಸಿದ ?
Which country has recently approved a record high Defence budget, more than 
ceiling of 1% of its GDP?

ಎ)ಅಮೆರಿಕ
ಬಿ)ಜಪನನ್
ಸಿ)ಭನರತ
ಡಿ)ಚೇರ್ನ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಬಿ)ಜಪನನ್

http://www.sbkkannada.com/


• ಜಪಾನ್ ನ ಕಾಯಬಿರ್ ಟ್ ಮುೆಂದ್ದನ ಹಣಕಾಸು ವಷ್ಾಕ ಕ 5.4 ಟಿರಲ್ಲಯನ್ ಯ್ದ ನ್ ($47.2 
ಶತಕ ್ೇಟಿ) ದಾಖಲ ಯ ಹ ಚಿಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜ ಟ್ ಅನುು  ಅನುಮೊ ೇದ್ದಸಿದ .

• ಅನುಮೊೇದ್ದತ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜ ಟ್ ದ ೇಶದ ಒಟುಟ ಆೆಂತರಿಕ ಉತಪನುದ 01% ರ  
ಮಿತ್ಯ ನುು ಮಿೇರಿದ .

• ರ್ ರ ಯ ಚಿೇರ್ಾದ್ದೆಂದ ಬ ದರಿಕ ಗಳು ಮತುತ  ಎರಡು ರಕ್ಷ ಣಾ ಪಡ ಗಳ ನಡ ುವ  ಆಗಾಗ ೆ 
ಘಷ್ಾಣ ಗಳ ನಡು ವ  ಈ ದಾಖಲ ಯ ಹ ಚಿಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಬ ಜ ಟ್ ಬರುತ ತದ .
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10) ಯಾವ ರಾಜಯವು ಇತ್ತೇಚ ಗ  ಜಾನುವಾರು ಸೆಂರಕ್ಷಣ   ಕ ಾಯಿ ದ  1950 ಗ  ತ್ ದುಿ ಪಡಿಯನುು 
ಅೆಂಗೇಕರಿಸಿದ ?
Which state has recently passed an amendment to the Cattle Preservation Act 
1950?

ಎ)ಕರ್ನಾಟಕ
ಬಿ)ಗುಜರನತ್
ಸಿ)ಕ ೇರಳ
ಡಿ)ಅಸನ್ೆಂ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಡಿ)ಅಸನ್ೆಂ

http://www.sbkkannada.com/


• ಅಸಾಸೆಂ ರಾಜಯದ ಶಾಸಕಾೆಂಗ ಸಭ ಯು  ಇತ್ತ ೇಚ ಗ  ತ್ ದುಿಪಡಿ ಮಸ್ದ ಯನು ು 
ಅೆಂಗೇಕರಿಸಿದ , ಇದು ಜಾನುವಾರು ಸೆಂರಕ್ಷಣ  ಕಾಯಿದ , 1950 ಅನುು ಮಾಪಾಡಿಸಲು 
ಮತುತ ಅದನುು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪರಯತ್ುಸು ತತದ .

• ಮಸ್ದ ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಸ ೇಪಾಡ ಗಳು ಕೃಷಿ ಉದ ಿೇ ಶಗಳಗಾಗ ಜಾನುವಾರುಗಳ 
ಸಾಗಣ ಯನುು ಸುಲರ್ಗ ್ಳಸುತತ ದ  ಮತುತ ಜಾನು ವಾರು ಕಳಳಸಾಗಣ ದಾರರಿಗ  ಕಠಿಣ
ಶಿಕ್ಷ ಯನುು ಖಚಿತಪಡಿಸು ತತದ .
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11) ಎನಎಮಸಿರ್ಜ (ದ್ದ ರ್ಾಯಷ್ನಲ ಮಿಷ್ನ್ ಫಾರ್ ಕಿಿೇನ್ ಗ ೆಂಗಾ - ತ ರಿ (ದ್ದ ಎನರ್ಜಾ ಅೆಂಡ್ ರಿಸ ್ೇಸಾ ಸ್ 
ಇನ್ ಸಿಟಟ್ಯಟ್) ಸ ೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕಸಲ ನ್ಸ  ನ್ೇರಿನ ಮರುಬ ಳಕ ಗ  ಯಾವ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲದ ?
NMCG-TERI's Center of Excellence (CoE) on water reuse is set to come up in which 
place?

ಎ)ಗುರುಗನರಮ್
ಬಿ)ಅಹಮದನಬ್ನದ್
ಸಿ)ವನರಣನಸಿ
ಡಿ)ಕ  ೇಲಕತ್ನು

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಎ)ಗುರುಗನರಮ್

http://www.sbkkannada.com/


• ರ್ಾಯಷ್ನಲ ಮಿಷ್ನ್ ಫಾರ್ ಕಿಿೇನ್ ಗೆಂಗಾ (NMCG) ಮತುತ  ಎನರ್ಜಾ ಮತುತ 
ರಿಸ ್ೇಸಾಸ್ ಇನ್ ಸಿಟಟ್ಯಟ್ (TERI) ನ್ೇರಿನ ಮರುಬಳಕ ಯ ಕುರಿತು NMCG- TERI ನ  
ಶ ರೇಷ್ಾತ ಯ ಕ ೇೆಂದರವನುು (CoE) ಪಾರರೆಂಿಪಸಿದ .

• ಇದು ತ ರಿ ಕಾಯೆಂಪಸ್, ಗುರ ುಗ ಾರಮ್ - ಹರಿಯಾಣ ದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲದ .  ಸ ೆಂಶ   ೇ ಧ್ರ್   ಮತ ು ತ
ರ್ ಾವಿೇ ನ ಯತ ಯ ನ ು ು ಉ ತ ತ ೇ ರ್ಜಸ ಲು  ಮತು ತ  ಸ ೆಂಶ   ೇ ಧ್ರ್ ಗಾಗ ಜ್ಞಾನದ ಅೆಂತರವನುು 
ಗುರು ತ್ಸಲು ಮತುತ ನ್ೇರಿನ ಮರುಬಳಕ ಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ರಿ ೇ ತ್ ಯ  ಸ ೆಂಶ   ೇ ಧ್ರ್  ಗಳನ ು ು 
ಬ ೆಂಬಲ್ಲಸಲು ಕ ೇೆಂದರವನುು ಸಾಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದ .
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12) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಕ ಳಗನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಸ ರೇಲ್ಲ ಯನ್ ಓಪನ್ 2022ಗ  ವ ೈಲಡ ಕ ಾಡ್ಾ
ಪರವ ೇಶವನುು ಸಿ ವೇಕರಿಸಿದಾಿರ ?
In December 2021, who among the following has accepted wild-card entry to 
Australian Open 2022?

ಎ)ರ್  ವನಕ್ ಜ  ಕ  ವಿಕ್
ಬಿ)ಡ ನಲ್ ಮೆಡ ವಿನ್
ಸಿ)ಅಲ ಕನ್ೆಂಡರ್ ಜ ೈರವ್
ಡಿ)ಆೆಂಡಿ ಮುರ 

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಡಿ)ಆೆಂಡಿ ಮುರ 

http://www.sbkkannada.com/


• ಐದು ಬಾರಿಯ ಆಸ ರೇಲ್ಲಯನ್ ಓಪನ್ ರನುರ್-ಅಪ್ ಆೆಂಡಿ ಮುರ ರ ಅವರು ಆಸ ರೇಲ್ಲಯನ್ ಓಪನ್ 
2022 ಗ  ವ ೈಲಡ-ಕಾಡ್ಾ ಪರವ ೇಶವನುು ಸಿ ವೇಕರಿಸುತಾತರ .

• ಅವರು ಕಣಿಣೇರಿನ ನ್ವೃತ್ತ ಘ್ ೇಷ್ಣ ಯನುು ಮಾಡಿದಾಗ ಅ ವರು ಕ ್ರ್ ಯದಾಗ 2019 ರಲ್ಲಿ 
ಮೆಲ ್ಬೇನ್ಾ ಪಾಕ್ ಾನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು.

• ಎಟಿಪಿ ಶ ರೇಯಾೆಂಕದಲ್ಲಿ 134ರ್ ೇ ಶ ರೇಯಾೆಂಕದ ಆೆಂಡಿ ಮುರ ರ  ಅವರು ಮ ್ರು ಗಾರಯೆಂಡ್ ಸಾಿ ಮ್  
ಪರಶಸಿತಗಳನುು ಹ ್ೆಂದ್ದದಾಿರ .

• ಅವರು 2013 ಮತ ುತ 2016 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿೆಂಬಲಡನ್ ಮತ ುತ 2016 ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ 
ಗ ದ್ದಿದಾಿರ . ಆಸ ರೇಲ್ಲಯನ್ ಓಪನ್ ಅನುು ಆಸ ರೇಲ್ಲಯಾದ ಮೆಲ  ್ಬೇನ್ ಾನಲ್ಲಿ ಆಡಲ ಾಗುತತದ .
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13) ಮಧ್ ಯಪರದ ೇಶದ ಭ ್ೇಪಾಲ ನಲ್ಲಿ ಆಯೇರ್ಜಸಲಾದ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ್ರ ರಾಷಿರೇಯ ಬಿಲ್ಲಯಡ್ಸಾ
ಚಾೆಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ 2021ಅನುು ಯಾರು ಗ ದ್ದಿದಾಿರ ?
Who has won the senior men's National billiards championships 2021 
organised in Bhopal, Madhya Pradesh?

ಎ)ಪ್ೆಂಕಜ್ ಅಡನಾಣಿ
ಬಿ)ಯನಸಿನ್ ಮರ ಾೆಂಟ್
ಸಿ)ಧ್ುರವ್ ಸಜನಾ
ಡಿ)ಆದಿತಯ ಮೆಹನು

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಎ)ಪ್ೆಂಕಜ್ ಅಡನಾಣಿ

http://www.sbkkannada.com/


• ಪೆಂಕಜ್ ಅಡಾವಣಿ  ಅವರು ತ ಮಿ 11 ರ್ ೇ ರಾಷಿರೇಯ ಬಿಲ್ಲಯ ಡ್ಸಾ ಪರಶಸಿತಯನುು ಗ ದ್ದಿ ದಾಿರ , ಅವರು 
ತಮ ಿ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಧ್ುರವ್ ಸಿತಾವಲಾ ಅವರನುು ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಒೆಂಬತು ತ ಪೆಂ ದಯಗ ಳ 
ಅತುಯತ ತಮ ಫ ೈನಲ ನಲ್ಲಿ 5-2 ರಿೆಂದ ಸ ್ೇಲ್ಲಸಿದರು.

• ಇದು ಒಟಾಟರ  ಅವರ 35 ರ್ ೇ ಪರಶಸಿತಯಾಗದ .
• ಅವರು IBSF (ಅೆಂತರರಾಷಿರೇಯ ಬಿಲ್ಲಯಡ್ಸಾ ಮತ ುತ ಸ್ು ಕರ್ ಫ ಡರ ೇಶನ್) ವಿಶವ ಬಿ ಲ್ಲಯಡ್ಸಾ

ಚಾೆಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಅನುು 15 ಬಾರಿ ಗ ದ್ದಿದಾಿರ .
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14) ಬಾೆಂಗಾಿದ ೇಶದ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಮೌ ಲಾರ್ಾ ರ್ಶಾನ್ ರಾಷಿರೇಯ ಹಾಕಿ ಕಿರೇಡಾೆಂಗಣದಲ್ಲಿ ನ ಡ ದ  
ಏಷ್ಯನ್ ಪುರುಷ್ರ ಹಾಕಿ ಚಾೆಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದ ೇಶವು ಕೆಂಚಿನ ಪದಕ ವನುು ಗ ದ್ದಿ ದ ?

ಎ)ಭನರತ
ಬಿ)ಜಪನನ್
ಸಿ)ಥ ೈಲನಯೆಂಡ್
ಡಿ)ಮಲ ೇಷಿಯನ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಎ)ಭನರತ

http://www.sbkkannada.com/


• ಐದು ತೆಂಡಗಳ ಪೆಂದಾಯವಳಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸಾತನವನುು 4-3 ರಿೆಂದ ಸ ್ ೇಲ್ಲಸಿ ಮ್ ರರ್ ೇ 
ಸಾಾನವನುು ಗಳಸಿತ ು. ಏಷ್ಯನ್ ಪುರುಷ್ರ ಹಾಕಿ ಚಾೆಂಪಿಯ ನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ೇಯ ತೆಂಡವು ಕೆಂಚಿ ನ 
ಪದಕವನುು ಗ ದುಿಕ ್ ೆಂಡಿತು. ಭಾರತ ಮತ ುತ ಪಾಕಿಸಾತನ ನ ಡುವಿನ ಪೆಂದಯವು ಬಾೆಂಗಾಿದ ೇಶದ 
ಢಾಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಮೌಲಾರ್ಾ ರ್ಶಾನ್ ರಾಷಿರೇಯ ಹಾಕಿ ಕಿರೇ ಡಾೆಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡ ಯಿತು. ದ ಕ್ಷಿಣ ಕ ್ರಿಯಾ 
ಅದುುತ  ಪುನರಾಗಮನವನುು ಮಾಡಿತು, 0.01 ಸ ಕ  ೆಂಡ್ ಗಳ ು ಉಳದ್ದರುವಾಗಲ ೇ ಸಮರ್ಾಯಿತು, ಟ ೈ-
ಬ ರೇಕರ್ ಗಳ ಮ್ಲಕ ಜಪಾನ್ ಅನುು 4-2 ಗ ್ೇಲುಗಳೆಂದ ಸ ್ೇಲ್ಲಸಿ ಚಿನುದ ಪದಕವನುು ಗ ದ್ದಿತ ು. 
ಈವ ೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಬ ಳಳ ಪದಕವನುು ಗ ದುಿಕ ್ ೆಂಡಿ ತ ು.







ರ್ ನುಯ ಪರಶ ು

ಹಿರಿಯ ಭಾರತ್ೇ ಯ ರಾಜತಾೆಂತ್ರಕ ಪರದ್ದೇ ಪ್ ಕುಮಾ ರ್ ರಾವತ್ ಅವರು
ಯಾ ವ ದ ೇ ಶಕ ಕ ಭಾರತದ  ಮುೆಂದ್ದನ  ರಾಯ ಭಾರಿ ಯಾ ಗ 
ರ್ ೇಮ ಕಗ ್ೆಂಡಿದಾಿರ ?

ಎ) ಚಿೇರ್ಾ
ಬಿ) ಥ ೈಲ ಾಯೆಂಡ್
ಸಿ) ಮಾಯರ್ ಾಿರ್
ಡಿ) ಜಪಾನ್

ಎಲಿರಿಗ್ ಧ್ನ ಯ ವಾದಗಳು



ಇೆಂದ್ದನ ಪರಶ ು 

ಎಲಾಿ ಕಲಾಯಣ ಯೇಜರ್ ಗಳನುು ಪತ ತಹಚಿ ಲು "CM ಡಾಯಶ ಬ ್ೇಡ್ಾ 360" 
ಮೆೇಲ್ಲವಚಾರಣ  ವಯವಸ ಾಯನು ು ಯಾವ ರಾಜಯ ಸಕಾಾರವು ಪಾರರೆಂಿಪಸಿತು?

ಎ) ತಮಿಳುರ್ಾಡು
ಬಿ) ಕರ್ಾಾಟಕ
ಸಿ) ಆೆಂಧ್ರ ಪರದ ೇಶ
ಡಿ) ಪಶಿಿಮ ಬೆಂಗಾಳ

ಎಲಿರಿಗ್ ಧ್ನ ಯ ವಾದಗಳು


