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2021 ರ ಬೆಲ ಗೆರೇಡ್ ಓಪನ್ ಪರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದವರುರನ ರ ರನ?? 

ಎ) ಸೆಬ ಸ್ತಿಯನ್ ಬಿ) ರೆ ೇಜರ್ ೆೆರರರ್
ಸ್ತ) ಅಲೆಕ್್ಸ ಮೊಲ್ಕನ್ ಡಿ) ನೆ ವಾ ಕ್ಸ ೊೆ ೊೆ ಿಕಕ್ಸ
ಇತ್ಿೇಚೆಗೆ ರ ು ರ ಜಯ ಸೊ ಾರ ಮದವಯ ನೇತ್ಯನ್ನು ನಷೆೇಧದಿಂದವ 
ನರ್ಾಿಂಧೊೆಕ ರ್ದವಲ ಯಿಸ್ತತನ?

ಎ) ಅಸ ್ಿಂ ಬಿ) ಆಿಂಧರಪರದೆೇಶ 
ಸ್ತ) ತಮಿಳುನ ರನ ಡಿ) ಕನ ಾಟಕ
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❖ 2 ಜೂನ್ 2021: ತನಲೆಂಗ್ಣ ರ್ಜಯ ಸ್ಾಪ್ನ ದಿನ

ರ್ಜಧ್ನಿ-ಹನೈದರ್ಬ್ದ್
ರ್ಜಯ ರಚನನ ದಿನ -2 ಜೂನ್ 2014
ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್ರರ-ಕನ ಚೆಂದರಶ್ನೇಖ್ರ್ ರ್ವ್
ರ್ಜಯಪ್ಲ-ತಮಿಳುಸ್ಯಿ ಸ ೆಂದರ್ಜನ್
ಜಿಲ್ನೆಗಳ ಸೆಂಖ್ನಯ -33
ರ್ಜಯ ಅನಿಮಲ್-ಚಿಟಲ್
ರ್ಜಯ ಹೂ- ಸನನ್ೆ ಆರಿಕ್ುಯಲ್್ಟ್
ರ್ಜಯ ಪ್ಕ್ಷಿ-ಭ್ರತ್ರೇಯ ರನೂೇಲರ್
ರ್ಜಯ ಮರ-ಜ್ೆಂಡ್ಸ
ಗಡಿ ರ್ಜಯಗಳು-ಮಹ್ರ್ಷರ,/ ಚತ್ರತೇಸಗಡ/ ಕ್ನ್ಾಟಕ್/ ಆೆಂಧ್ರಪ್ರದನೇಶ

❖ ರ್ಷ್ಟ್ರೇಯ ಉದ್ಯನವನ:

• ಕ್ಸು ಬ್ರಹ್ಾನೆಂದ ರನಡಿಿ ನ್ಯಷನಲ್ ಪ್ರ್ಕಾ
• ಮಹ್ವಿೇರ್ ಹರಿೇನ್ ವನಸ್ಾಲಿ ನ್ಯಷನಲ್ ಪ್ರ್ಕಾ
• ಮೃಗವ್ಣಿ ನ್ಯಷನಲ್ ಪ್ರ್ಕಾ



❖ ವನಯಜಿೇವಿ ಅಭಯ್ರಣಯ ಗಳು :

• ಕ್ವ್ಲ್ ವನಯಜಿೇವಿ ಅಭಯ್ರಣಯ
• ಎತುನಾಗರೆಂ ವನಯಜಿೇವಿ ಅಭಯ್ರಣಯ
• ಕಿನನೆೇರಸ್ನಿ ವನಯಜಿೇವಿ ಅಭಯ್ರಣಯ
• ಮೆಂಜಿೇರ್ ಮೊಸಳನ ವನಯಜಿೇವಿ ಅಭಯ್ರಣಯ
• ಪ್ಖ್್ಲ್ ವನಯಜಿೇವಿ ಅಭಯ್ರಣಯ
• ಶಿವರ್ಮ್ ವನಯಜಿೇವಿ ಅಭಯ್ರಣಯ
• ಪ್ರಣ್ಹಿತ್ ವನಯಜಿೇವಿ ಅಭಯ್ರಣಯ

❖ ವಿಮ್ನ ನಿಲ್್ಾಣ ಗಳು:

• ರ್ಜಿೇವ್ ಗ್ೆಂಧಿ ಅೆಂತರ್ಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಮ್ನ ನಿಲ್್ಾಣ, ಹನೈದರ್ಬ್ದ್
• ಬನೇಗೆಂಪನಟ್ ವಿಮ್ನ ನಿಲ್್ಾಣ

❖ ದನೇವಸ್ಾನ :

• ಶಿರೇ ಸೇತ್ ರ್ಮಚೆಂದರಸ್ಾಮಿ ದನೇವಸ್ಾನ
• ಸ್ವಿರ ಕ್ೆಂಬ್ ದನೇವ್ಲಯ
• ಭದ್ರಚಲೆಂ ದನೇವಸ್ಾನ



❖ ಕಿರೇಡ್ೆಂಗಣ:

• ಲ್್ಲ್ ಬ್ಹದೂಾರ್ ಶ್್ಸಿ ಕಿರೇಡ್ೆಂಗಣ, ಹನೈದರ್ಬ್ದ್
• ರ್ಜಿೇವ್ ಗ್ೆಂಧಿ ಅೆಂತರರ್ಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಿರೇಡ್ೆಂಗಣ, ಹನೈದರ್ಬ್ದ್
• ಜಿ.ಎೆಂ.ಸ ಬ್ಲಯೇಗಿ ಅಥ್ನೆಟಿರ್ಕ ಕಿರೇಡ್ೆಂಗಣ, ಹನೈದರ್ಬ್ದ್
• ಗಚಿಬ ಲಿ ಒಳ್ೆಂಗಣ ಕಿರೇಡ್ೆಂಗಣ, ಹನೈದರ್ಬ್ದ್

❖ ಸರನೂೇವರಗಳು:

• ಭದ್ರಕ್ಲಿ ಕನರನ
• ದುಗಾಮ್ ಚನರುವು ಸರನೂೇವರ
• ಹಿಮ್ಯತ್ ಸ್ಗರ್ ಸರನೂೇವರ
• ಹುಸನೇನ್ ಸ್ಗರ್ ಸರನೂೇವರ
• ಪ್ಖ್್ಲ್ ಸರನೂೇವರ

❖ ಟನೈಗರ್ ರಿಸವ್ಾ:

• ಕ್ವ್ಲ್ ಹುಲಿ ಮಿೇಸಲು
• ಅಮರ್ಬ್ದ್ ಹುಲಿ ಮಿೇಸಲು

ಅಣನಕ್ಟುುಗಳು:

• ಮಧ್ಯ ಮನನೈರ್ ಅಣನಕ್ಟುು
• ಸೆಂಗೂರ್ ಅಣನಕ್ಟುು
• ಶಿರೇಪ್ದ ಅಣನಕ್ಟುು

ನೃತಯ:

• ಪನರಿನಿ ಶಿವತೆಂದವೆಂ
• ಒಗುಗ ಕ್ಥ್್
• ಚಿೆಂದು ಭ್ಗವತೆಂ



• WHO ಅನ್ುು 7 ಏಪ್ರಿಲ್ 1948 ರಂದು ಸ್ಾಾಪ್ರಸಲಾಯಿತು.
• ಡಬ್ಲುಿುಎಚ ಒ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಾಯ ವಿಶಥೇಷ ಸಂಸ್ಥಾಯಾಗಿದುು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸ್ಾವವಜನಿಕ ಆರಥ ೇಗಯದ 
ಜವಾಬ್ಾುರಿಯನ್ುು ಹಥ ಂದಿದಥ.

• WHO ಸ್ವವಟ್ಜಲಥವಂಡ ನ್ ಜಿನಿೇವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಿಧಾನ್ ಕಚಥೇರಿಯನ್ುು ಹಥ ಂದಿದಥ.
• WHO ಪ್ಿಸುುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಟಥಡಥ ಿಸ್ ಅಧಾನ್ಮ್ ಘೆಬ್ಥಿಯೆಸಸ್

WHO ಭ್ರತದಲೆಿ ಮೊದಲು ಕ್ೆಂಡುಬ್ರುವ ಕನೂೇವಿಡ್ಸ -19 ರೂಪ್ೆಂತರಗಳನುೆ ‘ಕ್ಪ್ಾ’ ಮತುತ ‘ಡನಲ್್ು’ ಎೆಂದು ಹನಸರಿಸದನ

ಯುಎನ್ ಆರನೂೇಗಯ ಸೆಂಸನಾ, ವಿಶಾ ಆರನೂೇಗಯ ಸೆಂಸನಾ (ಡಬ್ುೆುಎಚ ಒ), ಭ್ರತದಲೆಿ ಮೊದಲು ಕ್ೆಂಡುಬ್ರುವ ಕನೂೇವಿಡ್ಸ -19
ರ ಎರಡು ರೂಪ್ೆಂತರಗಳಿಗನ ಹನೇಳಲು ಸುಲಭವ್ದ ಲ್ನೇಬ್ಲ್ ಗಳನುೆ ನಿೇಡಿದನ. 
ಎರಡು ರೂಪ್ೆಂತರಗಳು ಬಿ .1.617.1 ಮತುತ ಬಿ .1.617.2. ಕನೂೇವಿಡ್ಸ 19 ರ ಬಿ .1.617.1 ರೂಪ್ೆಂತರವನುೆ ‘ಕ್ಪ್ಾ’ 
ಎೆಂದು ಹನಸರಿಸಲ್್ಗಿದುಾ, ಬಿ 1.617.2 ರೂಪ್ೆಂತರವನುೆ ‘ಡನಲ್್ು’ ಎೆಂದು ಹನಸರಿಸಲ್್ಗಿದನ.



ಪನೂೇಷಕ್ರ ಜ್ಗತ್ರಕ್ ದಿನವನುೆ ಜೂನ್ 1 ರೆಂದು ಆಚರಿಸಲ್್ಗುತತದನ:

• ವಿಶಾದ್ದಯೆಂತದ ಎಲೆ ಪನೂೇಷಕ್ರನುೆ ಗ ರವಿಸಲು ವಿಶಾಸೆಂಸನಾಯು ಪ್ರತ್ರವಷಾ ಜೂನ್ 1 ರೆಂದು 
ಜ್ಗತ್ರಕ್ ಪನೂೇಷಕ್ರ ದಿನವನುೆ ಆಚರಿಸುತತದನ. 

• ಪನೂೇಷಕ್ರ ಜ್ಗತ್ರಕ್ ದಿನವು ತಮಾ ಮಕ್ಕಳನುೆ ಪನೂೇಷ್ಟ್ಸುವ ಮತುತ ರಕ್ಷಿಸುವಲಿೆ ಕ್ುಟುೆಂಬ್ದ 
ಪ್ರಥಮಿಕ್ ಜವ್ಬ್ಾರಿಯನುೆ ಗುರುತ್ರಸುತತದನ. 

• ಆದಾರಿೆಂದ, ಈ ಸೆಂಬ್ೆಂಧ್ವನುೆ ಬನಳನಸುವಲಿೆ ಅವರ ಜಿೇವಮ್ನದ ತ್ಯಗ ಸನೇರಿದೆಂತನ ಎಲ್್ೆ 
ಪನೂೇಷಕ್ರು ತಮಾ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಗಿ ನಿಸ್ಾಥಾ ಬ್ದಧತನಯನುೆ ದಿನ ಒಪಿಕಾಕನೂಳು್ತತದನ.

• ಥೇಮ್ 2021: "Appreciate all parents through the world"



1) ಇತ್ಿೇಚೆಗೆ ರ ು ದೆೇಶದವ ಿಕಜ್ಞ ನಗಳು ೊೆ ೇಿಕಡ್ -19 ಸೆ ೇಿಂಕನ್ನು ಪತೆ್ಿಹಚ್ಚಲ್ನ ೊೆೇನ್ನನೆ ಣಗಳನ್ನು ರ್ಳಸಲ್ನ 
ಪ್ ರರಿಂಭಿಸ್ತದ ರರೆ?
Recently which country's scientists have started using bees to detect Covid-19 
infection?

ಎ) ನೆದವಲ ಯಾಿಂಡ್್ 
ಬಿ) ಜಪ್ ನ್
ಸ್ತ) ಭ ರತ
ಡಿ) ೊೆನ್ಡ 
ಎ) ನೆದವಲ ಯಾಿಂಡ್್ 
• ನೆದವಲ ಯಾಿಂಡ್
• ರ ಜಧ ನ: ಆಮ್ಟರ್ ಡ ಯಮ್
• ಕರೆನ್: ಯನರೆ ೇ
• PM: ಮ ಕ್ಸಾ ರನಟೆ್ಿ



2) 'ಒಇಸ್ತಡಿ' ಇತ್ಿೇಚೆಗೆ ಬಿರನಗಡೆ ಮ ಡಿದವ ುರದಯ ಪರೊ ರ, 2021-22ರ ಆರ್ಥಾಕ ುರ್ಾದವಲ್ಲಿ ಭ ರತದವ 
ಬೆಳುಣಿಗೆಯ ದವರ ಎರ್ನಿ ಎಿಂದವನ ಅಿಂದ ಜಿಸಲ ಗಿದೆ?
According to the recent report released by 'OECD', how much India's growth rate 
has been estimated in FY 2021-22?

ಎ) 10%
ಬಿ) 9.9% 
ಸ್ತ) 9.5%
ಡಿ) 9.3%
ಬಿ) 9.9% 

• ಒಇಸ್ತಡಿ: ಆರ್ಥಾಕ ಸಹೊ ರ ಮತನಿ ಅಭಿುೃದಿ ಸಿಂಸೆೆ
• Organization for Economic Co-operation and Development
• ೊೆೇಿಂದವರ ಕಚೆೇರಿ : ಪ್ ಯರಿಸ್, ೆ ರನ್್



3) ಇತ್ಿೇಚೆಗೆ "ಿಕಶವ ಹ ಲ್ನ ದನ್" ುನ್ನು ಆಚ್ರಿಸಲ ಯಿತನ?
On which day "World Milk Day" was observed recently?

ಎ) 31 ಮೇ
ಬಿ) 30 ಮೇ
ಸ್ತ) 1 ಜ ನ್ 
ಡಿ)) 2 ಜ ನ್
ಸ್ತ) 1 ಜ ನ್ 

• ರ್ಥೇಮ್ 2021: 'ಡೆೈರಿ ಕೆ್ೇತರದವಲ್ಲಿ ಪೆ್ ೇರ್ಣೆ ಮತನಿ ಸನಸ್ತೆರತೆ್ಯ ಸಿಂದೆೇಶಗಳು(Messages on nutrition 

and sustainability in dairy sector)'



4) ಇತ್ಿೇಚೆಗೆ "ರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಮ ನ್ು ಹಕನಕಗಳ ಆಯೇಗ" (ಎನ್ ಎಚ ಆರ್ ಸ್ತ) ಯ ಮನಿಂದನ್ ಮನಖ್ಯಸೆರ ಗಿ 
ನೆೇಮಕಗೆ ಳುುುುದ ಗಿ ಘ ೇಷ್ಟ್ಸಲ ಗಿದೆ?
Recently who has been announced to be appointed the next head of "National 
Human Rights Commission" (NHRC)?

ಎ) ಅರನಣ್ ಮಿಶ್ ರ 
ಬಿ) ದಲ್ಲೇಪ್ ಅಬೆ್
ಸ್ತ) ಎಸ್ ಎ ಬೆ ಬೆೆ
ಡಿ) ಮೃದವನಲ್ ಸ್ತನ ಾ 
ಎ) ಅರನಣ್ ಮಿಶ್ ರ

• ಎನ್ ಎಚ ಆರ್ ಸ್ತ: ರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಮ ನ್ು ಹಕನಕಗಳ ಆಯೇಗ
• National Human Rights Commission
• ಸ ೆಪನೆ: 12 ಅೊೆ ಿೇರ್ರ್ 1993
• ಹೆಚ್ನಕು: ನ್ುದೆಹಲ್ಲ
• ಅಧಯಕ್ಷ: ಅರನಣ್ ಮಿಶ್ ರ



5) ಪರತ್ ತ್ಿಂಗಳು ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ನೆೈಮಾಲ್ಯ ಪ್ ಯಡ್ ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾ ಗಿ ಒದವಗಿಸಲ್ನ ಪಿಂೊ ಬ್ ಸೊ ಾರುು ರ ು 
ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಪ್ ರರಿಂಭಿಸ್ತದೆ?
Recently which scheme has been launched by the Punjab Government to provide 
sanitary pads to women for free each month?

ಎ) 'ಹೌಸ್ ಲ '
ಬಿ) 'ಉಡ ನ್' 
ಸ್ತ) 'ಫತೆ್ೇಹ್'
ಡಿ) ಮದವದ್ 
ಬಿ) 'ಉಡ ನ್' 

❖ಪ್ೆಂಜ್ಬ್ ಉಚಿತ ಸ್ಯನಿಟರಿ ನ್ಯಪಿಕಕನ್ ಯೇಜನನ 2021 ಅನುೆ ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್ರರ ಕ್ಯಪ್ುನ್ ಅಮರಿೆಂದರ್ ಸೆಂಗ್ 
ಘೂೇಷ್ಟ್ಸದ್ಾರನ. 

❖ಈ ಮುಫ್ಟು ಸ್ಯನಿಟರಿ ಪ್ಯಡ್ಸ ಯೇಜನನ, ರ್ಜಯದ ಪ ರಢ ಶ್್ಲ್್ ಕ್ಲ್ನೇಜುಗಳಲಿೆ ಓದುತ್ರತರುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗನ ಸಕ್ಾರ 
ಉಚಿತವ್ಗಿ ಸ್ಯನಿಟರಿ ಪ್ಯಡ್ಸ ಗಳನುೆ ಒದಗಿಸುತತದನ. ಈ ಲ್ನೇಖ್ನದಲಿೆ, ಶ್್ಲ್್ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಗಿ ಪ್ೆಂಜ್ಬ್ ನಲಿ ೆಸ್ಯನಿಟರಿ 
ನ್ಯಪಿಕಕನ್ ಸಕೇಮ್ ನ ಸೆಂಪ್ೂಣಾ ವಿವರಗಳ ಬ್ಗನಗ ನ್ವು ನಿಮಗನ ತ್ರಳಿಸುತನತೇವನ.

❖ರ್ಜಧ್ನಿ: ಚೆಂಡಿೇಗಡ /ಸಎೆಂ: ಕ್ಯಪ್ುನ್ ಅಮರಿೆಂದರ್ ಸೆಂಗ್ /ರ್ಜಯಪ್ಲರು: ವಿ.ಪಿಕ. ಸೆಂಗ್ ಬ್ದನೂೆೇರ್



6) ಇತ್ಿೇಚೆಗೆ "ಪೆ್ ೇರ್ಕರ ೊ ಗತ್ಕ ದನ್" ುನ್ನು ಆಚ್ರಿಸಲ ಯಿತನ?
On which day "Global Day of Parents" was observed recently?

ಎ) 30 ಮೇ
ಬಿ) 31 ಮೇ
ಸ್ತ) 1 ಜ ನ್ 
ಡಿ) 2 ಜ ನ್

ಸ್ತ) 1 ಜ ನ್ 
• ರ್ಥೇಮ್ 2021: "Appreciate all parents through the world"
• 2012 ರಲ್ಲಿ, ಿಕಶವಸಿಂಸೆೆಯ ಸ ಮ ನ್ಯ ಸಭೆಯನ ಜ ನ್ 1 ಅನ್ನು ಪೆ್ ೇರ್ಕರ ೊ ಗತ್ಕ ದನ್ವೆಾಿಂದವನ 
ಘ ೇಷ್ಟ್ಸ್ತತನ, 

• ಇದವನ್ನು ಿಕಶವದ ದವಯಿಂತ ಪೆ್ ೇರ್ಕರ ಗೌರವಾ ರ್ಾವಾ ಷ್ಟ್ಾಕವಾ ಗಿ ಆಚ್ರಿಸಲ ಗನತಿದೆ.



7) ತಿಂಬ ಕನ ನಯಿಂತರಣ ಕೆ್ೇತರದವಲ್ಲಿ ಿಕಶೆ್ೇರ್ ೊೆ ರನಗೆ ನೇಡಿದವರೊ ಕಗಿ 'ಿಕಶವ ಆರೆ ೇಗಯ ಸಿಂಸೆೆ' (ರರ್ನಿುಎಚ ಒ) 
ಇತ್ಿೇಚೆಗೆ ರ ು ಭ ರತ್ೇಯನ್ನ್ನು ಗೌರಿಕಸ್ತದೆ?
Recently which Indian has been honored by the 'World Health Organization' (WHO) 
for his special contribution in the field of tobacco control?

ಎ) ಡ . ಹರ್ಾುಧಾನ್ 
ಬಿ) ಎಸ್ ಜಯಶಿಂಕರ್
ಸ್ತ) ರ ಜನ ಥ್ ಸ್ತಿಂಗ್
ಡಿ) ನ್ರೆೇಿಂದವರ ಮೊೇದ 
ಎ) ಡ . ಹರ್ಾುಧಾನ್ 
• ಡ .ಹರ್ಷಾ ುಧಾನ್ ಪರಸನಿತ ೊೆೇಿಂದವರ ಆರೆ ೇಗಯ ಸಚಿುರ ಗಿದ ರರೆ
• ಸನರ್ರಹಮಣಯಿಂ ೊೆೈಶಿಂಕರ್: ಪರಸನಿತ ಿಕದೆೇಶ್ ಿಂಗ ುಯುಹ ರಗಳ ಸಚಿು 
• ರ ಜನ ಥ್ ಸ್ತಿಂಗ್:ಭ ರತದವ ರಕ್ಷಣ  ಸಚಿು.
• WHO: ಿಕಶವ ಆರೆ ೇಗಯ ಸಿಂಸೆೆ
• ಸ ೆಪನೆ: 7 ಏಪ್ರರಲ 1948
• ೊೆೇಿಂದವರ ಕಚೆೇರಿ : ಜಿನೇವಾ  ಸ್ತವಟಜಲೆಾಿಂಡ್ /ಅಧಯಕ್ಷ: ಟೆ್ಡೆ ರಸ್ ಅಧ ನೆ ೇಮ್



8) ಇತ್ಿೇಚೆಗೆ ರೆೈತರಿಗ ಗಿ ಿಕಶವದವ ಮೊದವಲ್ "ನ ಯನೆ ೇ ಯ ರಿರ " ುನ್ನು ರ ು ಕಿಂಪನ ಬಿರನಗಡೆ ಮ ಡಿದೆ?
Recently which company has launched the world's first "Nano Urea" for farmers?

ಎ) ಸೆೈಲ
ಬಿ) ಇೆೆ ಕ 
ಸ್ತ) ಎನ್ ಟಿಪ್ರಸ್ತ
ಡಿ) ಇುುಗಳಲ್ಲಿ ರ ುುದವ  ಇಲ್ಿ

ಬಿ) ಇೆೆ ಕ 
• IFFCO: ಭ ರತ್ೇಯ ರೆೈತ ರಸಗೆ ರ್ಬರ ಸಹೊ ರಿ ಲ್ಲಮಿಟೆ್ಡ್(Indian Farmers Fertilizer 

Cooperative Limited)
• ಸ ೆಪನೆ: 03 ನ್ವೆಾಿಂರ್ರ್ 1967
• ೊೆೇಿಂದವರ ಕಚೆೇರಿ : ನ್ುದೆಹಲ್ಲ
• ಅಧಯಕ್ಷರನ: ಬಿ.ಎಸ್. ನ್ೊೆೈ



9) ಇತ್ಿೇಚೆಗೆ ಪರತ್ ಕನಟನಿಂರ್ದವಲ್ಲಿ ಗರಿರ್ಠ 3 ಮಕಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೇರಲ್ನ ರ ು ದೆೇಶುು ಈಗ ಅನ್ನಮತ್ ನೇಡಿದೆ?
Recently which country has now given permission to give birth to a maximum of 3 
children in each family?

ಎ) ನೆೇಪ್ ಳ
ಬಿ) ಭ ರತ
ಸ್ತ) ಚಿೇನ  
ಡಿ) ಮ ಲ್ಲೆೇವ್ಸ್ 
ಸ್ತ) ಚಿೇನ  

• ಈ ನಧ ಾರೊೆಕ ಮನಿಂಚಿತವಾ ಗಿ, 2016 ರ ವೆಾೇಳಗೆೆ ೊೆೇುಲ್ 1 ಮಗನಿಕಗೆ ಜನ್ಮ ನೇರನು ಹಕಕನ್ನು ಚಿೇನ  
ಹೆ ಿಂದತನಿ ಮತನಿ ಅದವರ ನ್ಿಂತರ ಗರಿರ್ಠ 2 ಮಕಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೇರನು ಹಕಕನ್ನು ನೇರಲ ಯಿತನ.

• ಚಿೇನ  ೊ ಯಪ್ರಟಲ: ಬಿೇಜಿಿಂಗ್
• ಕರೆನ್: ಯನವಾ ನ್ ಅರ್ವಾ  ರೆನಮನಬ
• ಅಧಯಕ್ಷ: ಕ್ಸ್ ಜಿನ್ ಪ್ರಿಂಗ್



10) ಇತ್ಿೇಚೆಗೆ, ರ ು ಟೆ್ನಸ್ ಆಟಗ ರನಗೆ $ 15,000 ದವಿಂರ ಿಕಧಿಸಲ ಗಿದೆ?
Recently, which tennis player has been fined $ 15,000?

ಎ) ನ್ವೇಮಿ ಒಸ ೊ  
ಬಿ) ಸೆರೆನ  ಿಕಲ್ಲಯಮ್್
ಸ್ತ) ಮ ರಿರ  ಶರಪೆ್ ೇವಾ 
ಡಿ) ಇುುಗಳಲ್ಲಿ ರ ುುದವ  ಇಲ್ಿ

ಎ) ನ್ವೇಮಿ ಒಸ ೊ 

• ನ್ವೇಮಿ ಒಸ ೊ  ೆೆರಿಂಚ ಓಪನ್ ಟೆ್ನಸ್ ಪಿಂದ ಯುಳಿಯಿಿಂದವ ಹಿಿಂದೆ ಸರಿದವರನ ಮತನಿ ಕಡ ೆಯ 
ಪತ್ರೊ ಗೆ ೇಷ್ಟ್ಠಯಲ್ಲಿ ಭ ಗುಹಿಸಲ್ನ ನರ ಕರಿಸ್ತದವರನ, ಅದವೊ ಕಗಿಯೇ ದವಿಂರ ಿಕಧಿಸಲ ಗಿದೆ

• ನ್ವೇಮಿ ಒಸ ೊ  ಜಪ್ ನ್ ನ್ ಿಕಶವದವ ನ್ಿಂರ್ರ್ ಟ  ಟೆ್ನಸ್ ಆಟಗ ತ್ಾ



11) ಇತ್ಿೇಚೆಗೆ ರ ು ರ ಜಯ ಸೊ ಾರ ಮದವಯ ನೇತ್ಯನ್ನು ನಷೆೇಧದಿಂದವ ನರ್ಾಿಂಧೊೆಕ ರ್ದವಲ ಯಿಸ್ತತನ?
Recently which state government switched Liquor Policy from Prohibition to 
Restriction?

ಎ) ಅಸ ್ಿಂ
ಬಿ) ಆಿಂಧರಪರದೆೇಶ 
ಸ್ತ) ತಮಿಳುನ ರನ
ಡಿ) ಕನ ಾಟಕ

ಬಿ) ಆಿಂಧರಪರದೆೇಶ 

• ಆಿಂಧರಪರದೆೇಶದವ ಮನಖ್ಯಮಿಂತ್ರ ವೆಾೈ ಎಸ್ ಜಗನ್ ಮೊೇಹನ್ ರೆಡಿೆ ತಮಮ ಸೊ ಾರದವ ಮದವಯ ನೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಮನಖ್ 
ರ್ದವಲ ುಣೆಯನ್ನು ಘ ೇಷ್ಟ್ಸ್ತದವರನ. ಕನಟನಿಂರ್ಗಳನ್ನು ದವನರ್ಿದಿಂದವ ರಕ್ಷಿಸಲ್ನ ರ ಜಯುು ಹಿಂತಹಿಂತವಾ ಗಿ ಮದವಯದವ 
ಮೇಲ್ಲನ್ ನರ್ಾಿಂಧಗಳನ್ನು ೊ ರಿಗೆ ತರಲ್ಲದೆ.



12) ಇತ್ಿೇಚೆಗೆ ರ ು ಸಚಿವಾ ಲ್ಯುು ಮ ತನ, ಅಭಿುಯಕ್ಸಿ ಅಪರ ಧಗಳನ್ನು ವಾ ಯಖ್ ಯನಸಲ್ನ ಸಮಿತ್ಯನ್ನು
ರಚಿಸ್ತತನ?
Recently which ministry formed a panel to define offences of speech, expression?

ಎ) ಗ ರಮಿೇಣ ಭಿುೃದಿ ಸಚಿವಾ ಲ್ಯ
ಬಿ) ಹಣೊ ಸನ ಸಚಿವಾ ಲ್ಯ
ಸ್ತ) ರಕ್ಷಣ  ಸಚಿವಾ ಲ್ಯ
ಡಿ) ಗೃಹ ುಯುಹ ರಗಳ ಸಚಿವಾ ಲ್ಯ 
ಡಿ) ಗೃಹ ುಯುಹ ರಗಳ ಸಚಿವಾ ಲ್ಯ 

• ಬಿರಟಿರ್ಷ ಯನಗದವ ಭ ರತ್ೇಯ ದವಿಂರ ಸಿಂಹಿತೆ್ಗೆ (ಐಪ್ರಸ್ತ) ಸನಧ ರಣೆಗಳನ್ನು ಸ ಚಿಸಲ್ನ ೊೆೇಿಂದವರ ಗೃಹ 
ಸಚಿವಾ ಲ್ಯುು ರಚಿಸ್ತದವ ಸಮಿತ್ಯನ “ಮ ತನ ಮತನಿ ಅಭಿುಯಕ್ಸಿಗೆ ಸಿಂರ್ಿಂಧಿಸ್ತದವ ಅಪರ ಧಗಳು” ಕನರಿತನ 
ಪರತೆ್ಯೇಕ ಿಕಭ ಗುನ್ನು ಪರಸ ಿಪ್ರಸನು ಸ ಧಯತೆ್ಯಿದೆ.



13) ಇತ್ಿೇಚೆಗೆ ರ ು ಸಿಂಸೆೆ ಯನದವಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಸೆಿಡ್ ೆ  ಸ್ಿ ಡಿೆೆಿಂರರ್ 21 ನ್ಡೆಸ್ತತನ?
Recently which organisation conducted war games Steadfast Defender 21?

ಎ) ನ ಯಟೆ್ ೇ 
ಬಿ) ಬಿರಕ್ಸ್
ಸ್ತ) ಯನನಸೆಫ್
ಡಿ) QUAD

ಎ) ನ ಯಟೆ್ ೇ 
ರಷ ಯದೆ ಿಂದಗಿನ್ ಉದವಗುತೆ್ ಕಡಿಮರ ಗನತ್ಿದವರಿಂತ್,ೆ ಸ ಿಕರ ರನ ನ ಯಟೆ್ ೇ ಪಡೆಗಳು ಹಲ್ವಾ ರನ ಯನದವಿನೌೊಗೆಳು ಮತನಿ 
ರಜನ್ಗಟಿಲೆ ಿಕಮ ನ್ಗಳು ಅಟ್ ಿಿಂಟಿಕ್ಸ ನ ದವಯಿಂತ, ಯನರೆ ೇಪ್ರನ್ ಮ ಲ್ಕ ಮತನಿ ಕಪನು ಸಮನದವರದವ ಪರದೆೇಶೊಕೆ ವಾ ಯಪ್ರಸ್ತರನು 
ಮಿಲ್ಲಟರಿ ವಾ ಯರ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭ ಗುಹಿಸನತ್ಿವೆಾ.
ಸ ೆಪನೆ: 4 ಏಪ್ರರಲ 1949, ವಾ ಷ್ಟ್ಿಂಗಿನ್, ಡಿ.ಸ್ತ., ಯನನೆೈಟೆ್ಡ್ ಸೆಿೇಟ್್ಸ
ಪರಧ ನ್ ಕಚೆೇರಿ: ರ್ರಸೆಲ್, ಬೆಲ್ಲಜಯಿಂ
North Atlantic Treaty Organization



14) 2021 ರ ಬೆಲ ಗೆರೇಡ್ ಓಪನ್ ಪರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದವರುರನ ರ ರನ?
Who clinched the Belgrade Open title 2021?

ಎ) ಸೆಬ ಸ್ತಿಯನ್ ವೆಾಟೆ್ಿಲ
ಬಿ) ರೆ ೇಜರ್ ೆೆರರರ್
ಸ್ತ) ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮೊಲ್ಕನ್
ಡಿ) ನೆ ವಾ ಕ್ಸ ೊೆ ೊೆ ಿಕಕ್ಸ 

ಡಿ) ನೆ ವಾ ಕ್ಸ ೊೆ ೊ ೆಿಕಕ್ಸ

• ಟೆ್ನಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ, ಸೆಬಿಾರ ದವಲ್ಲಿ ಸೆ ಿವಾ ಕ್ಸರ ದವ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮೊಲ್ಕನ್ ರನ್ನು ಸೆ ೇಲ್ಲಸ್ತದವ ನ್ಿಂತರ ಿಕಶವದವ ನ್ಿಂರ್ರ್ ಒನ್ 
ನೆ ವಾ ಕ್ಸ ೊೆ ೊೆ ಿಕಕ್ಸ ಬೆಲ ಗೆರೇಡ್ ಓಪನ್ ಪರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದವರರನ. 

• ಸೆಬಿಾರ ದವ ಮ ಸೆ ರೇ ೊೆ ೊೆ ಿಕಕ್ಸ ಮೊದವಲ್ ಬ ರಿಗೆ ಎಟಿಪ್ರ ಟ ರ್ ೆೆೈನ್ಲ ಪಿಂದವಯುನ್ನು 88 ನಮಿರ್ಗಳಲ್ಲಿ 
6-4, 6-3ರಿಿಂದವ ಮಿೇರಿಸ್ತದವರನ.



15) 2021 ರಲ್ಲಿ ಚ ಿಂಪ್ರಯನ್್ ಲ್ಲೇಗ್ ಪರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದವರ ತಿಂರ ರ ುುದವನ?
Which team won the Champions League Title 2021?

ಎ) ಪೆ್ ಲೆ 
ಬಿ) ಮ ಯಿಂಚೆಸಿರ್ ಯನನೆೈಟೆ್ಡ್
ಸ್ತ) ಮ ಯಿಂಚೆಸಿರ್ ಸ್ತಟಿ
ಡಿ) ಚೆಲ್ಲ್ರ  

ಡಿ) ಚೆಲ್ಲ್ರ  

• ಪೆ್ ೇಟೆ್ ಾದವಲ್ಲಿ ಮ ಯಿಂಚೆಸಿರ್ ಸ್ತಟಿ ಿಕರನದವಿ 2020-21ರ ಅಿಂತ್ಮ 1-0 ಗೆ ೇಲ್ನಗಳಿಿಂದವ ಜಯಗಳಿಸ್ತದವ 
ಚೆಲ್ಲ್ರ  ಸನಮ ರನ ಒಿಂದವನ ದವಶಕದವಲ್ಲಿ ಮೊದವಲ್ ಬ ರಿಗೆ ಚ ಿಂಪ್ರಯನ್್ ಲ್ಲೇಗ್ ಪರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದವನರೊೆ ಿಂಡಿತನ.



ಹಿೆಂದಿನ  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

ಧ್ನಯವ್ದಗಳು

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಾಯ ವಿಶಥೇಷ ಮತುು ಧ್ನ್ಸಹಾಯ 
ನಿೇಡುವ ಸಂಸ್ಥಾಯಾಗಿದಥ. ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಾಯು ಸಂಚಾರದ ತತವಗಳು ಮತುು ತಂತಿಗಳನ್ುು 
ಬ್ಲದಲಾಯಿಸುತುದಥ ಮತುು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುು ಕಿಮಬ್ಲದಧವಾದ ಬ್ಥಳವಣಿಗಥಯನ್ುು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ವಕಥ ಳಳಲು 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಾಯು ಸ್ಾರಿಗಥಯ ಯೇಜನಥ ಮತುು ಅಭಿವೃದಿಧಯನ್ುು ತ್ಥುೇಜಿಸುತುದಥ



Comment Stars



ಇೆಂದಿನ   ಪ್ರಶ್ನೆ

1993 ರಲಿೆ ಯುಎನ್ ನ 182 ನನೇ ಸದಸಯರ್ದ ಎರಿಟಿರಯ್ ಖ್ೆಂಡದಲಿೆದನ?

ಎ) ಏಷ್್ಯ
ಬಿ) ಆಫ್ರರಕ್
ಸ) ಯುರನೂೇಪ್
ಡಿ) ಆಸನರೇಲಿಯ್



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

