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ವಿಶ್ವ ಹ್ಲು ದಿನ 2021:

ವಿಶ್ವ ಹ್ಲು ದಿನವು ವಿಶ್ವಸೆಂಸನೆಯ ಆಹ್ರ ಮತ್ುು ಕೃಷಿ ಸೆಂಸನೆ ಸ್ೆಪಿಸಿದ ಅೆಂತ್ರರ್ಷಿರೀಯ ದಿನವ್ಗಿದುು, ಹ್ಲಿನ ಮಹತ್ವವನುೆ 
ಜ್ಗತಿಕ ಆಹ್ರವ್ಗಿ ಗುರುತಿಸಿದನ. ಇದನುೆ 2001 ರೆಂದ ಪ್ರತಿವಷಷ ಜೂನ್ 1 ರೆಂದು ಆಚರಸಲ್ಗುತ್ುದನ.

ವಿಶ್ವ ಹ್ಲು ದಿನ್ಚರಣನ: ಉದನುೀಶ್ಗಳು

• ಮನುಷಯನ ಜೀವನದಲಿಿ ಹ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತನ ಮತ್ುು ಮಹತ್ವದ ಬಗನೆ ಮ್ಹಿತಿ ನಿೀಡುವುದು.
• ಹ್ಲು ಮತ್ುು ಹ್ಲಿನ ಉತ್ಪನೆಗಳ ಬಗನೆ ಜ್ಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ದಿನ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕನಗಳನುೆ ಆಯೀಜಸಲ್ಗಿದನ.
• ಹಲವ್ರು ಕನೈಗ್ರಕನಗಳಲಿಿ ಹ್ಲು ಮತ್ುು ಡನೈರ ಉತ್ಪನೆಗಳ ಕನೂಡುಗನಯನುೆ ಆಚರಸಲು, ಆರ್ಥಷಕತನ ಮತ್ುು ಜನರ ಜೀವನ.
• ಕ್ಯಲಿ್ಯೆಂ, ಪನೂರೀಟಿೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 2, ಪನೂಟ್ಯಸಿಯಮ್ ಮುೆಂತ್ದ ಹ್ಲಿನಲಿಿರುವ ಪನೂೀಷಕ್ೆಂಶ್ಗಳ ಬಗನೆ ಜನರಗನ 
ತಿಳಿಸುವುದು.

• ಸ್ವಷಜನಿಕರೆಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಚ್ರ ಚಟುವಟಿಕನಗಳನುೆ ಮ್ಡಲ್ಗುತ್ುದನ.

Theme 2021 : "Substainability in the dairy sector“

Food and Agriculture Organisation (FAO) selected this date for the Global Milk Day
International Day for Protection of Children : 1st June
National Milk Day : 26 November



ರ್ಷಿರೀಯ ಡನೈರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮೆಂಡಳಿಯ ಬಗನೆ:

National Dairy Development Board 
ಪ್ರಧ್ನ ಕಚನೀರ: - ಆನೆಂದ್ ಗುಜರ್ತ್
ಅಧಯಕ್ಷರು: - ದಿಲಿೀಪ್ ರ್ಥ್
ರ್ಷಿರೀಯ ಡನೈರ ಸೆಂಶ್ನ ೀಧನ್ ಸೆಂಸನೆ (National Dairy Research Institute): - ಕನ್ಷಲ್ ಹರಯ್ಣ

FAO ಬಗನೆ:

Food and Agriculture Organization
ವಿಶ್ವಸೆಂಸನೆಯ ಆಹ್ರ ಮತ್ುು ಕೃಷಿ ಸೆಂಸನೆ ವಿಶ್ವಸೆಂಸನೆಯ ವಿಶ್ನೀಷ ಸೆಂಸನೆಯ್ಗಿದುು, ಇದು ಹಸಿವನುೆ ನಿೀಗಿಸಲು ಮತ್ುು ಪನೂೀಷಣನ ಮತ್ುು 
ಆಹ್ರ ಸುರಕ್ಷತನಯನುೆ ಸುಧ್ರಸಲು ಅೆಂತ್ರರ್ಷಿರೀಯ ಪ್ರಯತ್ೆಗಳಿಗನ ಕ್ರಣವ್ಗುತ್ುದನ.
ಪ್ರಧ್ನ ಕಚನೀರ: ರನೂೀಮ್, ಇಟಲಿ
ಸ್ೆಪ್ನನ: 16 ಅಕನೂಟೀಬರ್ 1945, ಕ್ವವಬನಕ್ ಸಿಟಿ, ಕನನಡ್
ಮುಖ್ಯಸೆ: ಮಹ್ನಿದನೀಷಶ್ಕರು; ಕೂಯ ಡನೂೆಂಗುಯ
ಸ್ೆಪ್ನನ: ಕ್ವವಬನಕ್ ಸಿಟಿ, ಕ್ವವಬನಕ್, ಕನನಡ್
ಪನೂೀಷಕ ಸೆಂಸನೆ: ವಿಶ್ವಸೆಂಸನೆ



ಮಾಜಿ ಡ್ಾಾನಿಶ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪೌಲ್ ಷ್ುಿಟರ್ ನಿಧನರಾದರು

• ಪ್ರಮುಖ ಯುರ ೂೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ (ಇಯು) ಒಪ್ಪಂದಕ್ ೆ ತಮಮ ದ ೋಶಕ್ ೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ ೆ 
ಮಾತುಕತ  ನಡ್ ಸಿದ ಮಾಜಿ ಡ್ ನಾಮಕ್ ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಪೌಲ್ ಷ್ುಿಟರ್ ನಿಧನರಾದರು.

• ಅವರು ಏಪಿರಲ್ 3, 1929 ರಂದು ಟ ೂೋಂಡರ್ ಡ್ ನಾಮಕ್್ಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದರು.
• ಷ್ುಿಟರ್ 1982-1993ರವರ ಗ್  ದ ೋಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರಯಾಗಿ ಸ ೋವ  ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವ ಹ್ಲು ದಿನ:
• ವಗಿೋ್ಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಶ ವೋತ ಕ್ಾರಂತಿಯ ತಂದ .
• ಆಪ್ರ ೋಷ್ನ್ ಫ್ಲಡ್ ಎಂದು ಕರ ಯಲಪಡುವ ಶ ವೋತ ಕ್ಾರಂತಿಯನು್ 1970 ರಲಿ್ಲ ಪಾರರಂಸಲಸಯಾಯಿತು
• ಇದು ಉತತಮ ಪೋಷ್ಣ  ಮೌಲಾವನು್ ಹ ೂಂದಿದ  ಮತುತ ಕ್ಾಾಲ್ಲಿಯಂ, ಪರೋಟೋನ್, ಕ್ ೂಬುು ಮತುತ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ 

ಯ ಸಮೃದಧ ಮೂಲವನು್ ಹ ೂಂದಿದ 
• 2025 ರ ವ ೋಳ ಗ್  ಹಾಲು ಸಂಸೆರಣಾ ಸಾಮರ್ಥಾ್ವನು್ 53.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಮೆ.ಟನ್ ನಿಂದ 108 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಮೆ.ಟನ್ ಗ್  ದಿವಗುಣಗ್ ೂಳಿಸಲು ಕ್ ೋಂದರ ಹಣಕ್ಾಸು ಸಚಿವರು
• ಭಾರತವು ವಿಶವದ ಅತಿದ ೂಡಡ ಹಾಲು ಉತಾಪದಕ ರಾಷ್ರವಾಗಿದ 



ಐಐಟಿ ಗುವ್ಹಟಿ ಸೆಂಶ್ನ ೀಧಕರು ಇೆಂಗ್ಲದ ಹನೂರಸೂಸುವಿಕನಯನುೆ ಕಡಿತ್ಗನೂಳಿಸಲು “ಸ್ಾರ್ಟಷ
ವಿೆಂಡನೂೀ” ಗಳನುೆ ವಿನ್ಯಸಗನೂಳಿಸುತ್ುರನ
• ಐಐಟಿ ಗುವ್ಹಟಿ ಸೆಂಶ್ನ ೀಧಕರು “ಸ್ಾರ್ಟಷ ವಿೆಂಡನೂೀ” ವಸುುವನುೆ ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಿದ್ುರನ, ಅದು 
ಅನವಯಿಕ ವೀಲನಟೀಜ ಗನ ಪ್ರತಿಕ್ವರಯೆಯ್ಗಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹ್ದುಹನೂೀಗುವ ಶ್್ಖ್ ಮತ್ುು 
ಬನಳಕ್ವನ ಪ್ರಮ್ಣವನುೆ ಪ್ರಣ್ಮಕ್ರಯ್ಗಿ ನಿಯೆಂತಿರಸುತ್ುದನ.

• ಕಟಟಡಗಳಲಿಿ ಸವಯೆಂಚ್ಲಿತ್ ಹವ್ಮ್ನ ನಿಯೆಂತ್ರಣ ವಯವಸನೆಯನುೆ ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲು ಈ 
ವಸುುವು ಸಹ್ಯ ಮ್ಡುತ್ುದನ.

• ವಿಜ್ಞ್ನಿಗಳು ಹನೀಳಿಕನೂೆಂಡ ಕಟಟಡಗಳಲಿಿ ದಕ್ಷ ಸವಯೆಂಚ್ಲಿತ್ ಹವ್ಮ್ನ ನಿಯೆಂತ್ರಣ 
ವಯವಸನೆಯನುೆ ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲು ಇೆಂತ್ಹ ವಸುುಗಳು ಸಹ್ಯ ಮ್ಡುತ್ುವನ.

• ಈ ಅಧಯಯನವನುೆ ಇತಿುೀಚನಗನ ‘ಸೌರಶ್ಕ್ವು ವಸುುಗಳು ಮತ್ುು ಸೌರ ಕನೂೀಶ್ಗಳು’ ಎೆಂಬ 
ಜನಷಲ್ ನಲಿಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಯಿತ್ು.



1) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ದನ್ "ವಶವ ತಂಬಾಕಚ ರಹ್ಲತ ದನ್" ಆಚ್ರಿಸಾಾಯಿತಚ?
Recently on which day "World No Tobacco Day" was observed?

ಎ) 31 ಮೀ 
ಬಿ)30 ಮೀ
ಸ)29 ಮೀ
ಡಿ)28 ಮೀ
ಎ) 31 ಮೀ 
• ಥೀಮ್ 2021: "Commit to quit"
• ವಶವ ಆರೆ ೀಗಾ ಸಂಸೆ್ೆ (ಡಲಬಚಲುಎಚ ಒ) ಉಪ್ಕರಮದ ಮೀರೆಗೆ ಪ್ರತ್ ವ್ೇ   ದನ್ವನ್ಚು ಆಚ್ರಿಸಾಾಗಚತತರೆ
• ಸ್ಾೆಪ್ನೆ: 7 ಏಪ್ರರ್ 1948
• ಕೆೀಂದರ ಕಚೆೀರಿ: ಜಿನಿೀವಾ ಸವಟಜಾೆೇಂಡ್
• ಅಧ್ಾಕ್ಷ: ಟೆಡೆ ರಸ್ ಅಧಾನೆ ೀಮ್



2) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೆ ೀವಾ ರಾಜ್ಾವು "ಗೆ ೀವಾ ರಾಜ್ಾತವ ದನ್" ವನ್ಚು ಆಚ್ರಿಸದಚು ಯಾವ ದನ್?
Recently on which day "Goa Statehood Day" was observed by the state of Goa?

ಎ) 29 ಮೀ
ಬಿ)30 ಮೀ 
ಸ)31 ಮೀ
ಡಿ)28 ಮೀ
ಬಿ)30 ಮೀ 

• ಸರಿಯಾದ ಉತತರ: 30 ಮೀ
• 30 ಮೀ 1987 ರಂದಚ ಗೆ ೀವಾಕೆೆ ಭಾರತದ 25 ನೆೀ ರಾಜ್ಾ ಸ್ಾೆನ್ಮಾನ್ ರೆ ರಕಿತಚ.
• ರಾಜ್ಧಾನಿ: ಪ್ಂಜಿ
• ಸಎಂ: ಪ್ರಮೀದ್ ಸ್ಾವಂತ್
• ರಾಜ್ಾಪಾಲರಚ: ಭಗತ್ ಸಂಗ್ ಕೆ ಶಾರಿ (Additional Charge)



3) ಕೆ ೀವಡ್ -19 ಕಾರಣದಂರಾಿದ ಅನಾಥ ಮಕೆಳನ್ಚು ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಳಲಚ ಉತತರ ಪ್ರರೆೀಶ ಸಕಾೇರವು ಯಾವ 
ಯೀಜ್ನೆಯನ್ಚು ಪಾರರಂಭಿಸರೆ?
Which scheme has been launched by the Uttar Pradesh government to look after 
children orphaned due to Covid-19?

ಎ) ಮಕೆಳ ಸೆ್ೀವಾ
ಬಿ)ಮಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ
ಸ)ಬಾ್ ಸೆ್ೀವಾ ಯೀಜ್ನೆ 
ಡಿ)ಇರಾಾವುದ  ಅಲಲ
ಸ)ಬಾ್ ಸೆ್ೀವಾ ಯೀಜ್ನೆ 
• ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳು, ಮಕೆಳಿಗೆ 'ಬಾ್ ಸೆ್ೀವಾ ಯೀಜ್ನೆ' ಅಡಿಯಲಿಲ ₹ 4000 ಬೆಂಬಲ ಮತತವನ್ಚು 
ನಿೀಡಲಾಾಗಚವುದಚ

• ಯಾವುರೆೀ ಕಚಟಚಂಬ ಸದಸಾರಿಲಲದ 10 ವ್ೇಕಿೆಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿನ್ ಮಕೆಳನ್ಚು ರಾಜ್ಾ ಸಕಾೇರದ ಮಕೆಳ 
ಮನೆಗಳು ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳುಳತತವೆ. ಪ್ರಸಚತತ, ಅಂತಹ ಮನೆಗಳು ಮಥಚರಾ, ಲಕೆ ುೀ, ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್, ಆಗಾರ ಮತಚತ
ರಾಂಪ್ಚರದಲಿಲ ಕಾಯೇನಿವೇಹ್ಲಸಚತ್ತವೆ

• ರಾಜ್ಧಾನಿ: ಲಕೆ ುೀ /ಸಎಂ: ಯೀಿದ ಆದತಾ ನಾಥ್ /ರಾಜ್ಾಪಾಲ: ಆನ್ಂದಬೆನ ಪ್ಟೆೀ್



4) ಕೆ ೀವಡ್ -19 ಕಾರಣದಂರಾಿದ ಅನಾಥ ಮಕೆಳನ್ಚು ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಳಲಚ ಯಾವ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾೇರವು "ಮಚಖ್ಾಮಂತ್ರ 
ಶ್ಶಚ ಸೆ್ೀವಾ ಯೀಜ್ನೆ" ಯನ್ಚು ಪಾರರಂಭಿಸರೆ?
"Chief Minister Shishu Seva Yojana" has been launched by which state government 

to look after children orphaned due to Covid-19?

ಎ) ಅಸ್ಾಿಂ 
ಬಿ)ಬಿಹಾರ
ಸ)ಒಡಿಶಾ
ಡಿ)ಪ್ಂಜಾಬ್ 
ಎ) ಅಸ್ಾಿಂ 

• "ಮಚಖ್ಾಮಂತ್ರ ಶ್ಶಚ ಸೆ್ೀವಾ ಯೀಜ್ನೆ" ಯ ಅಡಿಯಲಿಲ, ಪ್ರತ್ ಮಗಚವಗೆ ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳು ₹ 3500 ಬೆಂಬಲ 
ಮತತವನ್ಚು ನಿೀಡಲಾಾಗಚವುದಚ.

• ಮದಚವೆಯ ಸಮಯದಲಿಲ ಹಚಡಲಚಿದಯರಿಗೆ ಚಿನ್ು ಮತಚತ ₹ 50000 ನಿೀಡಲಾಾಗಚವುದಚ
• ರಾಜ್ಧಾನಿ: ಡಿಸ ೂರ್
• ಸಎಂ: ಹ್ಲಮಂತ ಬಿಸ್ಾವ ಶಮಾೇ /ರಾಜ್ಾಪಾಲರಚ: ಪೆ ರ.ಜ್ಗದೀಶ್ ಮಚಖಿ



5) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಇಂಡಿಯನ ಕೆ ೀಸ್ಾ ಗಾಡ್ೇ' (ಐಸಜಿ) ಯಲಿಲ ಯಾವ ಹಡಲಗನ್ಚು ಸೆ್ೀರಿಸಾಾಿದರೆ?
Recently which ship has been included in 'Indian Coast Guard' (ICG)?

ಎ) 'ತಹಾಾೆ'
ಬಿ)'ಸಜಾಗ್' 
ಸ)'ಜಾಟ್ ಕಾಶ್'
ಡಿ)ಇರಾಾವುದ  ಅಲಲ

ಬಿ)'ಸಜಾಗ್' 
❖ಈ ಹಡಗನುೆ ರ್ಷಿರೀಯ ಭದರತ್ ಸಲಹನಗ್ರ ಅಜತ್ ದನೂೀವಲ್ ನಿಯೀಜಸಿದರು.
❖ಗನೂೀವ್ ಶಿಪ್ ಯ್ಡ್ಸಷ ಲಿಮಿಟನಡ್ಸ ನಿಮಿಷಸಿರುವ ಭ್ರತಿೀಯ ಕನೂೀಸ್ಟಟ ಗ್ಡ್ಸಷ (ಐಸಿಜ) ಆಫ ಶ್ನ ೀರ್ ಪನಟನೂರೀಲ್ 
ಹಡಗು (ಒಪಿವಿ) ಸಜ್ಗ್ ಅನುೆ ರ್ಷಿರೀಯ ಭದರತ್ ಸಲಹನಗ್ರ (ಎನ್ ಎಸ್ಟ ಎ) ಅಜತ್ ದನೂೀವಲ್ ಶ್ನಿವ್ರ 
ನಿಯೀಜಸಿದ್ುರನ.

❖ಸ್ೆ ಪ್ನನ: 01 ಫನಬರವರ 1977
❖ಮಹ್ನಿದನೀಷಶ್ಕರು: ಕನ ನಟರ್ಜನ್
❖ಪ್ರಧ್ನ ಕಚನೀರ: ನವದನಹಲಿ



6) ಕೆ ೀವಡ್ -19 ಕಾರಣದಂರಾಿದ ಅನಾಥ ಮಕೆಳನ್ಚು ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಳಲಚ ಗಚಜ್ರಾತ್ ಸಕಾೇರವು ಯಾವ 
ಯೀಜ್ನೆಯನ್ಚು ಪಾರರಂಭಿಸರೆ?
Which scheme has been launched by the Gujarat government to look after children 
orphaned due to Covid-19?

ಎ) 'ಮಕೆಳ ಆರೆೈಕೆ ಯೀಜ್ನೆ'
ಬಿ)'ಮಗಚವಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ'
ಸ)'ಬಾ್ ಸೆ್ೀವಾ ಯೀಜ್ನೆ' 
ಡಿ)ಇರಾಾವುದ  ಅಲಲ

ಸ)'ಬಾ್ ಸೆ್ೀವಾ ಯೀಜ್ನೆ' 
• 'ಬಾ್ ಸೆ್ೀವಾ ಯೀಜ್ನೆ' ಅಡಿಯಲಿಲ, ಪ್ರತ್ ಮಗಚವಗೆ 18 ವ್ೇದವರೆಗೆ 4000 ಮತಚತ 21 ವ್ೇ 
ವಯಸಿನ್ವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳು ₹ 6000 ನಿೀಡಲಾಾಗಚತತರೆ.

• ರಾಜ್ಧಾನಿ: ಗಾಂಧಿನ್ಗರ
• ರಾಜ್ಾಪಾಲರಚ: ಆಚಾಯೇ ರೆೀವವರತ್
• ಜ್ನ್ಸಂಖೆಾ: 6.27 ಕೆ ೀಟಿ (2013)
• ಮಚಖ್ಾಮಂತ್ರ: ವಜ್ಯ್ ರ ಪಾನಿ



7) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆ ೀವಡ್ -19 ರ ಕಾರಣದಂರಾಿದ ಉಳಿದ 'ಐಪ್ರಎ್ 2021' ಪ್ಂದಾವನ್ಚು ನ್ಡೆಸಲಚ 'ಬಿಸಸಐ' 
ನಿಧ್ೇರಿಸರೆ?
Recently where 'BCCI' has decided to hold the remaining match of 'IPL 2021' due to 
Covid-19?

ಎ) ಯಚಎಇ 
ಬಿ)ಇಟಲಿ
ಸ)ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಡಿ)ಇರಾಾವುದ  ಅಲಲ

ಎ) ಯಚಎಇ 

• 'ಐಪ್ರಎ್ 2021' ನ್ ಉಳಿದ ಎಾಾಲ ಪ್ಂದಾಗಳು ಯಚಎಇಯಲಿಲ ಸೆ್ಪೆಾಂಬರ್ ನಿಂದ ಅಕೆ ಾೀಬರ್ 2021
ರವರೆಗೆ ನ್ಡೆಯಲಿರೆ.

• ಬಿಸಸಐ: ಭಾರತದಲಿಲ ಕಿರಕೆಟ್ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಡಲಳಿ(Board of Control for Cricket in India)
• ಸ್ಾೆಪ್ನೆ: 04 ಡಿಸೆ್ಂಬರ್ 1928, ಅಧ್ಾಕ್ಷ: ಸ್ೌರವ್ ಗಂಗ ಲಿ, ಕಾಯೇದಶ್ೇ: ಜೆೈ ಶಾ



8) ಶ್ೀಘ್ರದಾೆಲೀ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರಚವ "ಸ್ಾಾರ್ ಗಾಾಸಂಗ್: ದ ಪೆಲೀಯಸ್ೇ ಇನ ಮೈ ಾೆೈಫ್" ಪ್ಚಸತಕವನ್ಚು ಬರೆದವರಚ 
ಯಾರಚ?
Who has written the book "Stargazing: The Players in My Life" which will be 
published soon?

ಎ) ಸಚರೆೀಶ್ ರೆೈನಾ
ಬಿ)ರವಶಾಸಿ 
ಸ)ವರಾಟ್ ಕೆ ಹ್ಲಲ
ಡಿ)ರಾಹಚ್ ರಾರವಡ್

ಬಿ) ವ. ಕಾತ್ೇಕೀೆಯನ 

• ಕಿರಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ, ನಿರ ಪ್ಕ ಮತಚತ ಟಿೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತಾಂತ ಯಶಸವ ತರಬೆೀತಚರಾರರಲಿಲ ಒಬಬರಾದ 
ರವಶಾಸಿ ಅವರಚ 'ಸ್ಾಾರ್ ಗಾಾಸಂಗ್: ದ ಪೆಲೀಯಸ್ೇ ಇನ ಮೈ ಾೆೈಫ್' ಎಂಬ ಪ್ಚಸತಕವನ್ಚು ಬರೆದರಾುರೆ.



9) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಕಿರಪೆ ಾೀ ಬೆಸ್ಾ ಾೆಂಡಿಂಗ್" ಸ್ೌಲಭಾವನ್ಚು ನಿೀಡಲಚವ ಮದಲ ವೆೀದಕೆಯಾದ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದಚ?
Recently which company became the first platform to offer "Crypto Best Lending" 
facility?

ಎ) ಗ ಗ್  ಪೆೀ
ಬಿ)ಹ್ಲಯರ್ ಪೆೀ
ಸ)ಜೆಬ್ ಪೆೀ 
ಡಿ)ನೆ ೀಟ್ ಪೆ 
ಸ)ಜೆಬ್ ಪೆೀ 

• ಸ್ಾೆಪ್ನೆ: 2014
• ಕೆೀಂದರ ಕಚೆೀರಿ: ಸಂಗಾಪ್ಚರ್



10) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸೆ್ೆ' (ಎನ ಐಎ) ಯ ಮಹಾನಿರೆೀೇಶಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕಾರ ವನ್ಚು ಯಾರಿಗೆ 
ನಿೀಡಲಾಾಿದರೆ?
Recently who has been given the additional charge of Director-General of 'National 
Investigation Agency' (NIA)?

ಎ) ಕಚಲದೀಪ್ ಸಂಗ್ 
ಬಿ)ಸಮಂತ್ ಗೆ ೀಯ್
ಸ)ಅರವಂದ್ ಕಚಮಾರ್
ಡಿ)ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಚಮಾರ್

ಎ) ಕಚಲದೀಪ್ ಸಂಗ್ 
• ಕಚಲದೀಪ್ ಸಂಗ್, ಪ್ರಸಚತತ ಕೆೀಂದರ ಮೀಸಲಚ ಪೆ ಲಿೀಸ್ ಪ್ಡೆಯ (ಸಆಪ್ರೇಎಫ್) ಮಹಾನಿರೆೀೇಶಕರಾಿದರಾುರೆ.
• ಸಆರ್ ಪ್ರಎಫ್: ಕೆೀಂದರ ಮೀಸಲಚ ಪೆ ಲಿೀಸ್ ಪ್ಡೆ
• ಸ್ಾೆಪ್ನೆ: 27 ಜ್ಚಾೆೈ 1939 /ಕೆೀಂದರ ಕಚೆೀರಿ : ನ್ವರೆಹಲಿ /ಮಹಾನಿರೆೀೇಶಕರಚ: ಕಚಲದೀಪ್ ಸಂಗ್
• ಎನಐಎ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸೆ್ೆ
• ಸ್ಾೆಪ್ನೆ: 2009 /ಕೆೀಂದರ ಕಚೆೀರಿ : ನ್ವರೆಹಲಿ
• ಮಹಾನಿರೆೀೇಶಕರಚ: ಕಚಲದೀಪ್ ಸಂಗ್



11) ಕೆ ೀವಡ್ ಗೆ ಪೆ ೀ್ಕರನ್ಚು ಕಳದೆಚಕೆ ಂಡಲ ಮಕೆಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸೆರ ಠೆೀವಿ  ೋ ೀಷ್ಟ್ಸದ ರಾಜ್ಾ ರಾಜ್ಾ ಯಾವುದಚ?
Which State government announced 5 lakh fixed deposit for children who lost 
parents to Covid?

ಎ) ಹ್ಲಮಾಚ್ಲ ಪ್ರರೆೀಶ
ಬಿ) ಕನಾೇಟಕ
ಸ) ತಮಳುನಾಡಲಚ
ಡಿ) ಅಸ್ಾಿಂ

ಸ) ತಮಳುನಾಡಲಚ

• ತಮಳುನಾಡಲಚ ಸಕಾೇರ ರ . ಪ್ರತ್ ಅನಾಥ ಮಗಚವನ್ ಖಾತೆಯಲಿಲ 5 ಲಕ್ಷವನ್ಚು ಜ್ಮಾ ಮಾಡಲಾಾಗಚವುದಚ ಮತಚತ 
ಮಗಚವಗೆ 18 ವ್ೇ ತಚಂಬಿರಾಗ ಮಗಚವಗೆ ಆಸಕಿತಯಿಂದ ನಿೀಡಲಾಾಗಚತತರೆ.

• ರಾಜ್ಾಪಾಲ: ಬನ್ವರಿಾಾ್ ಪ್ಚರೆ ೀಹ್ಲತ್ /ಮಚಖ್ಾಮಂತ್ರ: ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಾಾಲಿನ /ರಾಜ್ಧಾನಿ: ಚೆನೆುೈ



12) ಯಚವ ಾೆೀಖ್ಕರನ್ಚು ಮಾಗೇದಶೇನ್ ಮಾಡಲಚವ ಯಚವ-ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಗಳ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ಚು ಯಾವ 
ಸಚಿವಾಲಯ ಪಾರರಂಭಿಸತಚ?
Which ministry launched YUVA- Prime Minister’s Scheme For Mentoring Young 
Authors?

ಎ) ಆರೆ ೀಗಾ ಮತಚತ ಕಚಟಚಂಬ ಕಾಾಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ) ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸ) ಹಣಕಾಸಚ ಸಚಿವಾಲಯ
ಡಿ) ಗಾರಮೀಣಾಭಿವೃದಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ) ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ

• ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಯಚವ ಾೆೀಖ್ಕರನ್ಚು ಮಾಗೇದಶೇನ್ ಮಾಡಲಚವ ಯಚವ-ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಗಳ 
ಯೀಜ್ನೆಯನ್ಚು ಪಾರರಂಭಿಸತಚ.30 ವ್ೇಕಿೆಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿನ್ ಯಚವ ಮತಚತ ಉದಯೀನ್ಚುಖ್ ಾೆೀಖ್ಕರಿಗೆ
ತರಬೆೀತ್ ನಿೀಡಲಲಚ ಇದಚ ಾೆೀಖ್ಕ ಮಾಗೇದಶೇನ್ ಕಾಯೇಕರಮವಾಿದರೆ.

• ಜ್ವಾಬಾುರಿಯಚತ ಸಚಿವರಚ: ರಮೀಶ್ ಪೆ ೀಖಿರಯಾ್, ಕಾಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ



13) ಕೆೀಂದರ ವಾಿ ಜ್ಾ ಸಚಿವಾಲಯದಲಿಲ ಓಎಸಿ ಆಿದ ನೆೀಮಕಗೆ ಂಡಲವರಚ ಯಾರಚ?
Who was posted as OSD in the Union Commerce Ministry?

ಎ) ಬಿ.ವ.ಆರ್ ಸಚಬರಮಣಾಂ
ಬಿ) ಮಧ್ಚಕರ್ ಜೆೈನ
ಸ) ಅರಚಣ್ ಕಚಮಾರ್ ಮಹಾತ
ಡಿ) ಸಚಭಂಕರ್ ಸಂಗ್

ಎ) ಬಿ.ವ.ಆರ್ ಸಚಬರಮಣಾಂ
ಜೆ & ಕೆ ಮಚಖ್ಾ ಕಾಯೇದಶ್ೇ ಬಿ ವ ಆರ್ ಸಚಬರಹುಣಾಂ ಅವರನ್ಚು ಕೆೀಂದರ ವಾಿ ಜ್ಾ ಸಚಿವಾಲಯದಲಿಲ ಒಎಸಿ ಆಿದ 
ನೆೀಮಸಾಾಿದರೆ.
ಬಿ. ವ. ಆರ್. ಸಚಬರಹುಣಾಂ ಅವರಚ 1987 ರ ಬಾಾಚ ಚ್ತ್ತೀಸಗಡಲ  ದ ಕೀೆಡಲರ್ ಭಾರತ್ೀಯ ಆಡಲಳಿತ ಸೆ್ೀವಾ 
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಿದದಚು, ಅವರಚ ಕೆೀಂದರ ಸಕಾೇರದಲಿಲ ಕಾಯೇದಶ್ೇಯಾಿದ ಎಂಪ್ನೆೀ್ ಆಿದರಾುರ ೆಮತಚತ ಸಂಘ್್ೇ ವಲಯ 
ಆಡಲಳಿತದಲಿಲ ಅನ್ಚಭವ ಹೆ ಂದರಾುರ.ೆ ಪ್ರಸಚತತ ಅವರಚ ಭಾರತ ಸಕಾೇರದ ವಾಿ ಜ್ಾ ಕಾಯೇದಶ್ೇಯಾಿದರಾುರ.ೆ
ಕಚೆೀರಿರಾರರಚ: ಸ.ಆರ್.ಚೌಧ್ರಿ (ರಾಜ್ಾ ಸಚಿವ), ಪ್ರಯ ಷ್ ಗ ೆೀಯ್ (ಸಚಿವ)



14) ಕೆ ೀವಡ್ -19 ಕಾರಣದಂರಾಿದ ಅನಾಥ ಮಕೆಳ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಆರೆ ೀಗಾ ಮತಚತ ಆರೆೈಕೆಗಾಿದ ಪ್ರತ್ ಮಗಚವಗೆ ಕೆೀಂದರ 
ಸಕಾೇರವು ಎ್ಚಾ ಸಹಾಯವನ್ಚು ೋ ೀಷ್ಟ್ಸರೆ?
How much assistance has been announced by the Central Government to provide 
each child for the education, health and care of orphaned children due to Covid-19?
ಎ) 10 ಲಕ್ಷ ರ ಪಾಯಿ
ಬಿ) 15 ಲಕ್ಷ ರ ಪಾಯಿ
ಸ) 5 ಲಕ್ಷ ರ ಪಾಯಿ
ಡಿ) 20 ಲಕ್ಷ ರ ಪಾಯಿ

ಎ) 10 ಲಕ್ಷ ರ ಪಾಯಿ

•   ನೆರವು ಮತತವನ್ಚು 'PM-CARES' ನಿಧಿಯಿಂದ ನಿೀಡಲಾಾಗಚವುದಚ
• 'ಪ್ರಎಂ-ಕೆೀಸ್ೇ' ನಿಧಿಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರ .ಗಳ ಟಮ್ೇ ಠೆೀವಿ  ಖಾತೆಯನ್ಚು ಮಗಚವನ್ ಹೆಸರಿನ್ಲಿಲ 
ತೆರೆಯಾಾಗಚವುದಚ

• 'ಆಯಚಷ್ಾುನ ಭಾರತ್ ಯೀಜ್ನೆ' ಅಡಿಯಲಿಲ ಪ್ರತ್ ಮಗಚವಗೆ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಆರೆ ೀಗಾ ವಮ ನಿೀಡಲಾಾಗಚವುದಚ.
• ಪ್ರತ್ ಮಗಚವನ್ ಶ್ಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ುವನ್ ು ಸಕಾೇರ ಭರಿಸಲಿರೆ.



15) ಅಮಜಾನ ನ್ ಹೆ ಸ ಸಇಒ ಆಿದ ಯಾರಚ ಅಧಿಕಾರ ವಹ್ಲಸಕೆ ಳುಳತಾತರೆ?
Who will take over as New CEO of Amazon?

ಎ) ಮೈಕೆ್ ಹೆ ೀಲಿರ್
ಬಿ) ಆಂಡಿ ಜಾಸಿ 
ಸ) ಆಂಥೆ ೀನಿ ಬೆರಟುನ
ಡಿ) ಜ್ಚಲಚಯಿಸ್ ಬೆ ೀರೆ ೀಸ್

ಬಿ) ಆಂಡಿ ಜಾಸಿ

• ಅಮಜಾನ ಸಂಸ್ಾೆಪ್ಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೆ ೀಸ್ ಸಇಒ ಹಚರೆುಯಿಂದ ಕೆಳಿದಳಿಯಚವ ದನಾಂಕವನ್ಚು ಆಯೆ್ಕ 
ಮಾಡಿರಾುರೆ. ಆಂಡಿ ಜಾಸಿ ಅಮಜಾನ ನ್ ಹೆ ಸ ಸಇಒ ಆಿದ ಅಧಿಕಾರ ವಹ್ಲಸಕೆ ಳಳಲಿರಾುರೆ.

• ಅಮಜಾನ.ಕಾಮ್ ಇಂಕ್. ಸಯಾಟ್ ವಾಷ್ಟ್ಂಗಾನ ಮ ಲದ ಅಮೀರಿಕನ ಬಹಚರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ 
ಕಂಪ್ನಿಯಾಿದದಚು, ಇದಚ ಇ-ಕಾಮಸ್ೇ, ಕ ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ ಾಟಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟ್ ಸರೀಮಂಗ್ ಮತಚತ ಕೃತಕ 
ಬಚದಿಮತೆತಯನ್ಚು ಕೆೀಂದರೀಕರಿಸರೆ.



ಇೆಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 

ICAO stands for----------------

A)International Civil Aviation Organization
B)Indian Corporation of Agriculture Organization
C)Institute of Company of Accounts Organization
D)None of the above

ಎಲಿರಗೂ ಧನಯವ್ದಗಳು



ಇಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕ್ವಿಜ್ : ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಮೇ ೨೦೨೧ ತಂಗಳ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕ್ವಿಜ್  : ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕರ್ಾಾಟಕ ಪನ ೇಲಿಸ್ ಮಾದ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕ್ವಿಜ್: ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ರನೈಲ್ನಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಗನ ಪ್ರಶ್ನ್ೆೇತರಗಳು : ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ 

FDA/SDA ಮಾದ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ತರಕನ ಸರಣಿ: ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಪ್ರಸತುತ ಉದನ ಯೇಗ ಸತದಿಿಗಳು : ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ

INSTAGRAM ನಲಿಿ ಫಾಲ್ನ ೇ ಮಾಡಿ : ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಮ್ಮ ಆರ್ನಿೈನ್ ಸನ ಟೇರ್ :ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಫನೇಸತುಕ್ ಪನೇಜ್ ಫಾಲ್ನ ಿೇ ಮಾಡಿ :ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ 

https://www.kpscjunction.in/search/label/DAILY QUIZ?&max-results=5
https://bit.ly/3uAeJnK
https://sbkkannada.com/category/karnataka-state-police/
https://sbkkannada.com/category/ekalavya-one-vision-one-dream/
https://www.kpscjunction.in/search/label/FDA AND SDA
https://www.kpscjunction.in/search/label/Job news?&max-results=5
https://www.instagram.com/sbkkannada/
https://www.instamojo.com/sbk1857/
https://www.facebook.com/sbkkannada

