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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಭಾರತ್ೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ' 
ನೆೀಮಕಗೆ ೊಂಡವರು ಯಾರು?
ಎ) ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಕರಮ್ವೀರ್ ಸೊಂಗ್      ಬಿ) ಅಡ್ಮಿರಲ್ ರವ್ನೀತ್ ಸೊಂಗ್ 
ಸ) ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಭದೌರಿಯಾ ಡ್ಮ) ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಪೊಂಕ ಸ ಸೊಂಗ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕಾನೆೆಡರೆೀಶನ್ ಆಫ್ ಇೊಂಡ್ಮಯನ್ ಇೊಂಡಸಿ' (ಸಐಐ) 
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನೆೀಮಕಗೆ ೊಂಡವರು ಯಾರು?
ಎ) ಟಿ.ವ್. ನರೆೀೊಂದ್ರ ಬಿ) ಜೆ.ವ್. ಮೀಹಪಾಾ ರ್
ಸ) ಎಸ್.ಎನ್. ಸೊಂಗ್                 ಡ್ಮ) ಮೀಹಪನ್ ಸೊಂಗ್ 
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ಹಕ್ಕಿ ಜವರದ H10 N3 ತಳಿ:(H10N3 bird flu strain)

ಇತ್ತೀಚನಗನ, ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮ್ನವ ಸನೂೀೆಂಕ್ಕನ H10 N3 ಬಡ್ಸ್ ಫ್ೂೂ ಸನರೈನ್ (ಹಕ್ಕಿ ಜವರದ H10 N3 ತಳಿ) (H10N3 
bird flu strain) ಪ್ರಕರಣ ಚೀನ್ದಲಿೂ ವರದಿಯ್ಗಿದನ.

H10 N3  ಹಕ್ಕಿಜವರದ ಬಗನೆ:

• H10 N3 ಒೆಂದು ರೀತ್ಯ ಪ್ಕ್ಷಿ ಜವರ (bird flu or avian flu). 
• ಈ ರನೂೀಗಗಳು ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ ಪ್ರಪ್ೆಂಚದ್ದಯೆಂತದ ಕ್ಡು ಜಲ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳಲಿೂ ಕೆಂಡುಬರುತತವನ ಮತುತ ದನೀಶೀಯ ಕನೂೀಳಿ 
ಪ್ರಭನೀದಗಳು ಮತುತ ಇತರ ಪ್ಕ್ಷಿ ಮತುತ ಪ್್ರಣಿ ಪ್ರಭನೀದಗಳಿಗನ ಸನೂೀೆಂಕು ಂೆಂುುಮ್ಡುತತವನ.

ಪ್ರಸರಣ ಮತುತ ಹರಡುವಿಕನ:
• ಏವಿಯನ್ ಫ್ೂೂ ವನೈರಸ್ ಸನೂೀೆಂಕ್ಕತ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಲ್ಲ್ರಸ(Saliva), ಲನೂೀಳನ(Mucus) ಮತುತ ಮಲದ (Poop) ಮೂಲಕ 
ಹರಡುತತದನ, ಮತುತ ಈ ವನೈರಸ್ ಮನುಷಯನ ಕಣುು, ಮೂಗು ಅಥವ್ ಬ್ಯಿಯ ಸೆಂಪ್ಕ್ಕನಿ ಸ್ಕಷುು ಪ್ರಮ್ಣದಲಿೂ
ಬೆಂದ್ಗ ಅಥವ್ ಂಸಿರ್ುದ ಪ್ರಕ್ಕರಯೆಯಲಿೂ  ಈ ಸನೂೀೆಂಕ್ಕತ ವಸುತಗಳನುೆ ಂಸಿರ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಮ್ನವರು 
ಸನೂೀೆಂಕ್ಕಗನ ಒಳಗ್ಗಬಹುದು.



ಮ್ನವರಲಿೂ ಎಚ್ 10 ಎನ್ 3 ಹರಡುವುದನುೆ ತಡನಯುವ ಕರಮಗಳು:

• ವಯಕ್ಕತಗಳು ಅನ್ರನೂೀಗಯಪೀಡಿತ ಅಥವ್ ಸತತ ಕನೂೀಳಿ ಗಳನ ೆಂದಿಗನ ಸೆಂಪ್ಕ್ವನುೆ ತಪಿಸಬನೀಕು ಮತುತ ಸ್ಧ್ಯವ್ದಷುು 
ಜೀವೆಂತ ಕನೂೀಳಿಗಳನ ೆಂದಿಗಿನ ನನೀರ ಸೆಂಪ್ಕ್ವನುೆ ತಪಿಸಬನೀಕು.

• ಈ ಸಮಯದಲಿೂ ಜನರು ಆಹ್ರ ನನೈಮ್ಲಯದ ಬಗನೆ ಗಮನ ಹರಸಬನೀಕು.ಚನ್ೆಗಿ ಬನೀಯಿಸಿದ ಕನೂೀಳಿ ಮ್ೆಂಸದ 
ಸನೀವನನಯು ಸುರಕ್ಷಿತವನೆಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಲ್ಗಿದನ.

• ಜವರ ಮತುತ ಂಸಿರ್ುದ ರನೂೀಗಲಕ್ಷಣಗಳನುೆ ಆಗ್ಗನೆ ಮೀಲಿವಚ್ರಣನ ಮ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ಮುಖವ್ಡಗಳನುೆ 
(ಮುಖಗವಸುಗಳನುೆ) ಧ್ರಸಬನೀಕು ಮತುತ ಸವರಕ್ಷಣನಯ ಬಗನೆ ಜ್ಗೃತರ್ಗಿರಬನೀಕು.

• ಏಕ್ಏಕ್ಕ ಹರಡುವಿಕನಯ ಭೀತ್ಯನುೆ ನಿರ್ಕರಸಿದ ಆರನೂೀಗಯ ಅಧಿಕ್ರಗಳು, ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಕನೂೀಳಿಗಳಿೆಂದ ಮನುಷಯರಗನ 
ವಿರಳವ್ಗಿ ಹರಡುತತದನ ಮತುತ ಸ್ೆಂಕ್ರಮಿಕ ರನೂೀಗ ಹರಡುವ ಅಪ್್ಯ ತ್ೀರ್ ಕಡಿಮ ಎೆಂದು ಹನೀಳಿದ್ಾರನ.

• ಎಚ್ 10 ಎನ್ 3 ಕನೂೀಳಿಗಳಲಿೂ ಕೆಂಡುಬರುವ ಕಡಿಮ ರನೂೀಗಕ್ರಕ ಅಥವ್ ಕಡಿಮ ತ್ೀವರತನಯ ವನೈರಸ್ ಆಗಿದನ, 
ಮತುತ ಇದು ವ್ಯಪ್ಕವ್ಗಿ ಹರಡುವ ಅಪ್್ಯವು ತುೆಂಬ್ ಕಡಿಮಯ್ಗಿದನ.

• ಚೀನ್ದ ಪ್ೂವ್ ಪ್ ರ್ೆಂತಯದ ಜಯ್ೆಂಗು್ನಲಿೂ 41 ವಷ್ದ ವಯಕ್ಕತಯೊಬಬರು ಹಕ್ಕಿ ಜವರ ಚೀನ್ದ ರ್ಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರನೂೀಗಯ 
ಆಯೊೀಗದ (ಎನ್ ಎಚ್ ಸಿ) H10N3 ಸನರೈನ್ ಸನೂೀೆಂಕ್ಕನ ಮೊದಲ ಮ್ನವ ಪ್ರಕರಣವನೆಂದು ದೃಢಪ್ಡಿಸಲ್ಗಿದನ. 

• ಚೀನ್ ರ್ಜಧ್ನಿ : ಬೀಜೆಂಗ್.
• ಚೀನ್ ಕರನನಿ್: ರನನಿಿನಿಬ.
• ಚೀನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಕ್ಕ್ ಜನ್ ಪೆಂಗ್



ಅಂಬಿ ಟ್ಾಾಗ್ (AmbiTAG):

• AmbiTAG, ಕೆ ೋಲ್ಡ್ ಚೆೈನ್ ನಿವವಹಣೆಗೆ ತಾಪಮಾನವನುು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಥಳೋಯ 
ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

• ಅದು ಹಾಳಾಗುವ ಉತಪನುಗಳು, ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತುು ದೆೋಹದ ಅಂಗಗಳು ಮತುು ರಕ್ು ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  
ಅವುಗಳ ಸುತುಮುತುಲ್ಲನ ನೆೈಜ-ಸಮಯದ ತಾಪಮಾನವನುು ದಾಖಲ್ಲಸುವ ಮೊದಲ ಅತಾಾಧುನಿಕ್ ಇಂಟನೆವಟ್ 
ಆಫ್ ಥಂಗ್್ (IOT) ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

• ಇದನುು IIT ರೆ ೋಪರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಿನನೂೀವ್ಕ್ COVID-19 ಲಸಿಕನ:(Sinovac COVID-19 vaccine)

ತುತು್ ಬಳಕನಗ್ಗಿ ಸಿನನೂೀವ್ಕ್ COVID -19 ಲಸಿಕನಯನುೆ ವಿಶ್ವ ಆರನೂೀಗಯ ಸೆಂಸನೆ ಅನುಮೊೀದಿಸಿದನ. ಇದು, ವಿಶ್ವ
ಆರನೂೀಗಯ ಸೆಂಸನೆಯಿೆಂದ ಹಸಿರು ನಿಶ್್ನನ ಪ್ಡನದ ಚೀನ್ ತಯ್ರಸಿದ ಎರಡನನೀ ಲಸಿಕನ ಯ್ಗಿದನ.
ಕಳನದ ತ್ೆಂಗಳು, ಸಿನನೂಫ್ರ್ಮ್(Sinopharm) WHO ಅನುಮೊೀದಿಸಿದ ಚೀನಿೀ ನಿಮಿ್ತ ಮೊದಲ ಲಸಿಕನಯ್ಗಿದನ.
ವಿವಿಧ್ ದನೀಶ್ಗಳಿಗನ, ವಿಶ್ನೀಷವ್ಗಿ ತಮಿದನೀ ಆದ ಅೆಂತರರ್ಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮುುದ ನಿಯೆಂತರಕವನುೆ ಹನೂೆಂದಿರದ ದನೀಶ್ಗಳಿಗನ, 
ತುತು್ ಬಳಕನಯ ಪ್ಟ್ಟುಯಲಿೂ ಸನೀಪ್್ಡನ ಮ್ಡುವುದು ಲಸಿಕನಯನುೆ ತವರತವ್ಗಿ ಆಮದು ಮ್ಡಿಕನೂಳಳಲು ಮತುತ ವಿತರಸಲು 
ದ್ರ ಮ್ಡಿಕನೂಡುತತದನ.



ಲಿಟನೂೀರಯ್ ಮಿರ್:(Litoria mira)

• ಇವು ನೂಯ ಗಿನಿಯ್ದ ಮಳನಕ್ಡುಗಳಲಿೂ ಇತ್ತೀಚನಗನ ಪ್ತನತಯ್ದ ಹನೂಸ ‘ಚ್ಕನೂಲನೀಟ್ ಬಣುದ’ ಕಪ್ನಿ 
ಪ್ರಭನೀದಗಳ್ಗಿವನ.

• ಈ ಕಪ್ನಿಗಳ ಹನಸರಸುವಿಕನಯು ಲ್ಯಟ್ಟನ್ ವಿಶ್ನೀಷಣವ್ದ ಮಿರುರ್ಮ  (Mirum) ನಿೆಂದ ಸೂೂತ್್ 
ಪ್ಡನದಿದನ, ಇದರಥ್ ಆಶ್ಚಯ್ ಅಥವ್ ವಿಚತರ. ಆಸನರೀಲಿಯ್ದ ಲಿಟನೂುೀರಯ್ ಕುಲದ “ಮರದ 
ಕಪ್ನಿ” ಯ ವಗಿೀ್ಕರಸಲ್ಗದ ಸದಸಯರನುೆ ಕೆಂಡು ವಿಜ್ಞ್ನಿಗಳು ಆಶ್ಚಯ್ಗನೂೆಂಡ ನೆಂತರ ಇದನುೆ 
ಹನಸರಸಲ್ಗಿದನ.

• ಲಿಟನೂೀರಯ್ ಮಿೀರ್’ ಲಿಟನೂುೀರಯ್ ವಗ್ದ ಇತರ ಕಪ್ನಿಗಳಿಗಿೆಂತ ಭನೆವ್ಗಿದನ. 
• ಇದು ಸ್ಮ್ನಯಕ್ಕಿೆಂತ ಸವಲಿ ದನೂಡಡ ಗ್ತರವನುೆ ಹನೂೆಂದಿದನ, ವನಬ ಬನಡ್ಸ ಕನೈಗಳು, ತುಲನ್ತಿಕವ್ಗಿ 
ಸಣು ಮತುತ ಬಲವ್ದ ಕನೈಕ್ಲುಗಳು ಮತುತ ಕಣುುಗಳ ಸುತತಲಿನ ಚಮ್ದ ಮೀಲನ ಸಣು ನನೀರಳನ 
ಕಲನಗಳನುೆ ಹನೂೆಂದಿವನ.



1) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ನೆೀರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೊಂಡಳಿ" (ಸಬಿಡ್ಮಟಿ) ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಚ್ುುವರಿಅ ಧಿಕಾರ ವನುನ ಯಾರಿಗೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ?
Recently who has been given the additional charge of the chairman of the "Central 
Board of Direct Taxes" (CBDT)?

ಎ) ಜೆ.ವ್. ಮೀಹಪಾಾ ರ್ 
ಬಿ) ಟಿ.ವ್. ನರೆೀೊಂದ್ರ
ಸ) ವ್ಕರೊಂಜಿತ್ ಸೆೀನ್
ಡ್ಮ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್  ಇಲ್ಿ
ಎ) ಜೆ.ವ್. ಮೀಹಪಾಾ ರ್
• ಸಬಿಡ್ಮಟಿ: ಕೆೀೊಂದ್ರೀಯ ನೆೀರ ತೆರಿಗೆ ಮೊಂಡಳಿ
• ರಚ್ನೆ: 1944
• ಹೆಚ್ುಯು: ನವದೆಹಪಲ್ಲ
• ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಜಗನಾನಥ್ ಬಿದಾಯಧ್ರ್ ಮೀಹಪಾಾ ರ್



2) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಎಸ್ ಬಿಐ ಅರ್ಥಶಾಸ್ರಜ್ಞರು' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಮದ್ "ಇಕೆ ೀವ್ಾರಪ್" ವರದ್ಯ ಪರಕಾರ, ಭಾರ್ದ್ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದ್ರವು 2021-22ರ ಆರ್ಥಥಕ ವರ್ಥದ್ಲ್ಲಿ ಎರ್ುು ಶೆೀಕಡಾ ಎೊಂದ್ು ಅೊಂದಾಜಿಸ್ಲಾಗಿದೆ?
According to the report "Ecowrap" released by 'SBI Economists' recently, India's 
growth rate has been estimated to be what percent in the financial year 2021-22?

ಎ) 10.5%
ಬಿ) 7.9% 
ಸ) 9.9%
ಡ್ಮ) 9.8%
ಬಿ) 7.9% 

• ಇದ್ಕ ಯ ಮದ್ಲ್ು, ಅದೆೀ ಸ್ೊಂಸೆಥ ಭಾರ್ದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದ್ರವನುನ 10.4% ಎೊಂದ್ು ಅೊಂದಾಜಿಸ್ುತ, ಕೆ ೀವ್ಡ್ -
19 ರ ಪರಿಣಾಮದ್ೊಂದಾಗಿ ಈ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶದ್ಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಕೊಂಡುಬೊಂದ್ದೆ.



3) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಒನ್ ನೆೀರ್ನ್ ಒನ್ ಸಾುುೊಂಡಡ್ಥ ಸಯೀಮ್" ಗೆ ಸೆೀಪಥಡೆಯಾದ್ ಭಾರ್ದ್ ಮದ್ಲ್ ಸ್ೊಂಸೆಥಯಾಗಿ
ಯಾವ ಕೊಂಪನ ಮಾಪಥಟಿುದೆ?
Recently which company has become the first organization in India to join the "One 
Nation One Standard Scheme"?

ಎ) ಡ್ಮಆರ್ ಡ್ಮಒ
ಬಿ) ಐಸಎೊಂಆರ್
ಸ) ಆಡ್ಮಥಎಸ್ಒ 
ಡ್ಮ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್  ಇಲ್ಿ
ಸ) ಆಡ್ಮಥಎಸ್ಒ 

• ಆಡ್ಮಥಎಸ್ಒ: ಸ್ೊಂಶೆ ೀಧ್ನೆ ಮ್ುತ ಗುಣಮಟ್ು ಸ್ೊಂಸೆಥ(Research Design and Standards 
Organisation)

• ಆರ್ ಡ್ಮಎಸ್ ಒ ಭಾರತ್ೀಯ ರೆೈಲೆವಯ ಒೊಂದ್ು ಭಾಗವ್ಾಗಿದೆ.



4) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕಾನೆೆಡರೆೀಶನ್ ಆಫ್ ಇೊಂಡ್ಮಯನ್ ಇೊಂಡಸಿ' (ಸಐಐ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನೆೀಮಕಗೆ ೊಂಡವರು ಯಾರು?
Recently who has been appointed as the head of 'Confederation of Indian Industry' 
(CII)?

ಎ) ಟಿ.ವ್. ನರೆೀೊಂದ್ರ 
ಬಿ) ಜೆ.ವ್. ಮೀಹಪಾಾ ರ್
ಸ) ಎಸ್.ಎನ್. ಸೊಂಗ್
ಡ್ಮ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್  ಇಲ್ಿ
ಎ) ಟಿ.ವ್. ನರೀೆೊಂದ್ರ

• ಕೆ ೀಟ್ಕ್ ಮಹೀೊಂದಾರ ಬಾಯೊಂಕಿನ ವಯವಸಾಥಪಕ ನದೆೀಥಶಕ ಮ್ುತ ಸಇಒ ಆಗಿರುವ ಉದ್ಯ್ ಕೆ ಟ್ಕ್ ಅವರ 
ನೊಂ್ರ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸವೀಕರಿಸ್ಲ್ಲದಾಾರೆ.

• ಪವನ್ ಮುೊಂಜಾಲ್ ಅವರನುನ ಸಐಐ ಉಾಾಧ್ಯಕ್ಷರನಾನಗಿ ನೆೀಮ್ಸ್ಲಾಗಿದೆ



5) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಭಾರತ್ೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ' ನೆೀಮಕಗೆ ೊಂಡವರು ಯಾರು?
Who has been appointed as the 'Vice Chief of the Indian Navy' recently?

ಎ) ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಕರಮ್ವೀರ್ ಸೊಂಗ್
ಬಿ) ಅಡ್ಮಿರಲ್ ರವ್ನೀತ್ ಸೊಂಗ್ 
ಸ) ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಆರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಭದೌರಿಯಾ
ಡ್ಮ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್  ಇಲ್ಿ
ಬಿ) ಅಡ್ಮಿರಲ್ ರವ್ನೀತ್ ಸೊಂಗ್ 

❖ಭ್ರತ್ೀಯ ನೌಕ್ಪ್ಡನ
❖ಸ್ೆಪ್ನನ: 26 ಜನವರ 1950
❖ನೌಕ್ಪ್ಡನಯ ಮುಖಯಸೆ: ಕರೆಂಬೀರ್ ಸಿೆಂಗ್
❖ನೌಕ್ಪ್ಡನಯ ದಿನ: ಡಿಸನೆಂಬರ್ 4



6) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಸ್ ಕೆ ಮಜುೊಂದಾರ್ ಅವರನುನ ಯಾವ ಬಾಯೊಂಕಿನ ಸಎಫ್ ಒ ಆಗಿ ನೆೀಮ್ಸ್ಲಾಗಿದೆ?
Recently S K Majumdar has been appointed as the CFO of which bank?

ಎ) ಕೆನರಾ ಬಾಯೊಂಕ್ 
ಬಿ) ಐಡ್ಮಬಿಐ ಬಾಯೊಂಕ್
ಸ) ಐಸಐಸಐ ಬಾಯೊಂಕ್
ಡ್ಮ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್  ಇಲ್ಿ

ಎ) ಕೆನರಾ ಬಾಯೊಂಕ್ 
• ಸಇಒ: ಲ್ಲೊಂಗೊಂ ವೆ್ೊಂಕಟ್ ಪರಭಾಕರ್ (1 ಫೆಬರವರಿ 2020–31 ಡ್ಮಸೆೊಂಬರ್ 2022)
• ಪರಧಾನ ಕಚೆೀರಿ: ಬೆೊಂಗಳೂರು
• ಸಾಥಪಕ: ಅಮ್ಿೊಂಬಲ್ ಸ್ುಬಾಾ ರಾವ್ ಾೆೈ



7) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸೆುೀಟ್್ ಸೆೈನಯದ್ ಮದ್ಲ್ ಮಹಳಾ ಕಾಯಥದ್ರ್ಶಥಯಾದ್ವರು ಯಾರು?
Who has recently become the first woman Secretary of the United States Army?

ಎ) ಟೆೀ ವ್ಾಘನ್
ಬಿ) ಕಿರಸುನ್ ವಮುಥತ್ 
ಸ) ಮ್ಚೆಲ್ ಸಿತ್
ಡ್ಮ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್  ಇಲ್ಿ
ಬಿ) ಕಿರಸುನ್ ವಮುಥತ್
• ಕಿರಸುೀನ್ ಎಲ್ಲಜಬೆತ್ ವಮುಥತ್ ಅಮ್ರಿಕದ್ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ುತ ವೃತ್ತ ನಾಗರಿಕ ಸೆೀವೆ್ಯಾಗಿದ್ುಾ, 
ಅವರು 25 ನೆೀ ಮ್ುತ ಪರಸ್ುತ್ ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸೆುೀಟ್್ ಸೆೈನಯದ್ ಕಾಯಥದ್ರ್ಶಥಯಾಗಿ ಸೆೀವೆ್ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುತ್ತದಾಾರೆ, 
ಈ ಸಾಥನದ್ಲ್ಲಿ ಸೆೀವೆ್ ಸ್ಲ್ಲಿಸದ್ ಮದ್ಲ್ ಮಹಳೆ. 

• ವಮುಥತ್ ಈ ಹೊಂದೆ 2014 ರಿೊಂದ್ 2016 ರವರೆಗೆ ನೀತ್ಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಥದ್ರ್ಶಥಯಾಗಿ ಸೆೀವೆ್ 
ಸ್ಲ್ಲಿಸದ್ಾರು.



8) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಬಿ ಶಾಯಮ್' ಅವರನುನ ಯಾವ ದೆೀಶದ್ ಭಾರ್ದ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೆೀಮ್ಸ್ಲಾಗಿದೆ?
Recently 'B Shyam' has been appointed as the Ambassador of India to which 
country?

ಎ) ಮಾಲ್ಲ
ಬಿ) ಲ್ಲಬಿಯಾ
ಸ) ರಿಪಬಿಿಕ್ ಆಫ್ ಐಸಾಿುೊಂಡ್
ಡ್ಮ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್  ಇಲ್ಿ

ಸ) ರಿಪಬಿಿಕ್ ಆಫ್ ಐಸಾಿುೊಂಡ್ 
• ರಾಜಧಾನ: ರೆೀಕ್ ಜಾವ್ಕ್
• ಜನಸ್ೊಂಖೆ್ಯ: 3.57 ಲ್ಕ್ಷ (2019) ಯುರೆ ೀಸಾುಟ್
• ಕರೆನ್: ಐಸಾಿುೊಂಡ್ಮಕ್ ಕಾರನಾ
• ಐಸಾಿುೊಂಡ್ PM: ಕಟಾರನ್ ಜಾಕೆ ೀಬಾ್ಾಟಿುರ್



9) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜಯದ್ ಮುಖ್ಯಮೊಂತ್ರ ಸೌರ ಆಧಾರಿ್ ದ್ ರಸ್ಥ ಗಾರಮ ವ್ದ್ುಯದ್ೀಕರಣ ಕಾಯಥಕರಮವನುನ 
ಾಾರರೊಂಭಿಸದಾಾರೆ?
Recently the Chief Minister of which state has started Solar-Based Remote Village 
Electrification program?

ಎ) ಒಡ್ಮಶಾ
ಬಿ) ಗೆ ೀವ್ಾ 
ಸ) ್ಮ್ಳುನಾಡು
ಡ್ಮ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್  ಇಲ್ಿ
ಬಿ) ಗ ೆೀವ್ಾ 

• ರಾಜಯಾಾಲ್ರು: ಭಗತ್ ಸೊಂಗ್ ಕ ೆಶಯರಿ
• ಜನಸ್ೊಂಖೆ್ಯ: 18.2 ಲ್ಕ್ಷ (2012)
• ರಾಜಧಾನ: ಪಣಜಿ (ಕಾಯಥನವ್ಾಥಹಪಕ ಶಾಖೆ್)
• ಮುಖ್ಯಮೊಂತ್ರ: ಪರಮೀದ್ ಸಾವೊಂತ್



10) 'ಸಾವಕಥರ್: ಎ ಕಾೊಂಟೆಸೆುಡ್ ಲೆಗಸ (1924-1966)' ಪುಸ್ತಕವನುನ ಬರೆದ್ವರು ಯಾರು?
Who has written the book 'Savarkar: A Contested Legacy (1924-1966)'?

ಎ) ವ್ನೆ ೀದ್ ಕಪ್ರರ
ಬಿ) ದ್ುಜೆ ೀಥಯ್ ದ್ ತ್
ಸ) ವ್ಕರಮ್ ಸ್ೊಂಪತ್ 
ಡ್ಮ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್  ಇಲ್ಿ

ಸ) ವ್ಕರಮ್ ಸ್ೊಂಪತ್ 

• ಅಲ್ೊಂಕೃ್ ಇತ್ಹಾಸ್ಕಾರ ಮ್ುತ ಲೆೀಖ್ಕ ವ್ಕರಮ್ ಸ್ೊಂಪತ್ ಅವರು “ಸಾವಕಥರ್: ಎ ಕಾೊಂಾೆಸೆುಡ್ ಲೆಗಸ (1924-
1966)” ಎೊಂಬ ರ್ಶೀರ್ಷಥಕೆಯ ವ್ೀರ್ ಸಾವಕಥರ್ ಅವರ ಜಿೀವನ ಮ್ುತ ಕೃತ್ಗಳ ಕುರಿ್ ಪುಸ್ತಕದ್ ಎರಡನೆಯ 
ಮ್ುತ ಮುಕಾತಯದ್ ಸ್ೊಂಪುಟ್ವನುನ ಹೆ ರ್ೊಂದ್ದಾಾರೆ. 

• ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಜುಲೆೈ 26, 2021 ರೊಂದ್ು ಾೆೊಂಗಿವನ್ ರಾೊಂಡಮ್ ಹೌಸ್ ಇೊಂಡ್ಮಯಾದ್ ಪರಕಟ್ಣೆಯಡ್ಮಯಲ್ಲಿ ನಲ್ುಿ ತ್ದೆ.



11) ದೆೀವ್ಾಲ್ಯದ್ ಕೆಲ್ಸ್ಗಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಥರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಥಥಕ ನೆರವು ಷ ೀರ್ಷಸದೆ?
Which state government has recently announced financial assistance to the temple 
workers?

ಎ) ಕೆೀರಳ
ಬಿ) ್ಮ್ಳುನಾಡು 
ಸ) ಮಹಾರಾರ್ಿ
ಡ್ಮ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್  ಇಲ್ಿ

ಬಿ) ್ಮ್ಳುನಾಡು

• ರಾಜಯಾಾಲ್: ಬನವರಿಲಾಲ್ ಪುರೆ ೀಹತ್
• ಜನಸ್ೊಂಖೆ್ಯ: 6.79 ಕೆ ೀಟಿ (2012)
• ಮುಖ್ಯಮೊಂತ್ರ: ಎೊಂ.ಕೆ.ಸಾುಲ್ಲನ್
• ರಾಜಧಾನ: ಚೆನೆನೈ



12) ಕೆ ೀವ್ಡ್ ಮರಣಕಾಯಗಿ ವ್ಶೆೀರ್ ಸ್ಹಾಯ ಯೀಜನೆಯನುನ ಯಾವ ರಾಜಯ ಾಾರರೊಂಭಿಸದೆ?
Which state has started a special assistance scheme for Covid mortality?

ಎ) ಹಪರಿಯಾಣ
ಬಿ) ಉ ತ್ರಾಖ್ೊಂಡ
ಸ) ಜಮುಿ ಮ್ುತ ಕಾರ್ಶೀರ 
ಡ್ಮ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್  ಇಲ್ಿ
ಸ) ಜಮುಿ ಮ್ುತ ಕಾರ್ಶೀರ 

• ರಾಜಧಾನಗಳು: ಜಮುಿ (ಚ್ಳಿಗಾಲ್), ರ್ಶರೀನಗರ (ಬೆೀಸಗೆ)
• ಜಮುಿ ಮ್ುತ ಕಾರ್ಶೀರದ್ ಲೆಫ್ಟುನೆೊಂಟ್ ಗವನಥರ್: ಮನೆ ೀ ಸ ಸನಾಾ



13) ಮ ರು ಬಿಲ್ಲಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲ್ಗಥಳರ್ುು ದೆ ಡಡ ಐಪ್ರಒ ್ರಲ್ು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಕೊಂಪನ ಯೀಜಿಸದೆ?
Which company has recently planned to bring the biggest IPO of three billion US 
dollars?

ಎ) ಒವೆ್ೈಒ
ಬಿ) ಫೆ ೀನ್ ಾೆೀ
ಸ) Paytm 
ಡ್ಮ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್  ಇಲ್ಿ

ಸ) Paytm 

ಸಾಥಪಕ: ವ್ಜಯ್ ಶೆೀಖ್ರ್ ಶಮಾಥ
ಸಾಥಪನೆ: 2009, ನೆ ೀಯಾಡ
ಸಇಒ: ವ್ಜಯ್ ಶೆೀಖ್ರ್ ಶಮಾಥ (ಡ್ಮಸೆೊಂಬರ್ 2010–)



14) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಡ್ಮಜಿಟ್ಲ್ ಮ್ೀಡ್ಮಯಾ ವ್ರ್ಯ ನಯೊಂ ರ್ಣ ಮೊಂಡಳಿಯ' ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ವರು ಯಾರು?
Who has become the Chairman of 'Digital Media Content Regulatory Council' 
recently?

ಎ) ವ್ನೆ ೀದ್ ಕಪ್ರರ
ಬಿ) ವ್ಕರಮ್ ಸ್ೊಂಪತ್
ಸ) ವ್ಕರೊಂಜಿತ್ ಸೆೀನ್ 
ಡ್ಮ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್  ಇಲ್ಿ

ಸ) ವ್ಕರೊಂಜಿತ್ ಸೆೀನ್ 

• ನಾಯಯಮ ತ್ಥ ವ್ಕರಮಾಜಿತ್ ಸೆೀನ್ ಭಾರತ್ೀಯ ನಾಯಯಾಧಿೀಶರು ಮ್ುತ ಭಾರ್ದ್ ಸ್ುಪ್ರರೀೊಂ ಕೆ ೀಟ್ ಥನ 
ಮಾಜಿ ನಾಯಯಮ ತ್ಥ. 

• ಅವರು ಕನಾಥಟ್ಕ ಹೆೈಕೆ ೀಟ್ ಥನ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಯಮ ತ್ಥಯಾಗಿದಾಾರೆ. 
• ಪರಸ್ುತ್, ಅವರು ಬಾೊಂಬೆ ಸಾುಕ್ ಎಕೆ್್ೀೊಂಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದಾಾರೆ



15) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಐಐಟಿಯೊಂದ್ ಸ್ೊಂಶೆ ೀಧ್ಕರು ಹೆ ಸ್ ಪಳಯೆುಳಿಕೆ ಕೊಂಡುಹಡ್ಮದ್ದಾಾರೆ?
Recently researchers from which IIT have discovered a new fossil?

ಎ) ಐಐಟಿ ರೆ ೀಪರ್
ಬಿ) ಐಐಟಿ ಕಾನುುರ್
ಸ) ಐಐಟಿ ರ ಕಿಥ 
ಡ್ಮ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್  ಇಲ್ಿ

ಸ) ಐಐಟಿ ರ ಕಿಥ

• ಇೊಂಡ್ಮಯನ್ ಇನ್ಿಟ್ ಯಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾನಲ್ಜಿ ರ ಕಿಥ (ಸ್ೊಂಕ್ಷಿಪತ ಐಐಟಿ ರ ಕಿಥ ಅರ್ವ್ಾ ಐಐಟಿಆರ್) ನದೆೀಥಶಕ 
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಚ್್ುವೆ್ೀಥದ್ ನೆೀ್ೃ ವ್ದ್ ಭಾರ್ದ್ ಉ ತ್ರಾಖ್ೊಂಡದ್ ರ ಕಿಥಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಥಜನಕ ತಾೊಂತ್ರಕ 
ಮ್ುತ ಸ್ೊಂಶೆ ೀಧ್ನಾ ವ್ಶವವ್ದಾಯಲ್ಯವ್ಾಗಿದೆ.



ಹೆಂದಿನ  ಪ್ರಶ್ನೆ

ಧ್ನಯವ್ದಗಳು

1993 ರಲಿೂ ಯುಎನ್ ನ 182 ನನೀ ಸದಸಯರ್ದ ಎರಟ್ಟರಯ್ ಖೆಂಡದಲಿೂದನ?

ಎ) ಏಷ್್ಯ
ಬ) ಆಫ್ರರಕ್
ಸಿ) ಯುರನೂೀಪ್
ಡಿ) ಆಸನರೀಲಿಯ್



Comment Stars



ಇೆಂದಿನ   ಪ್ರಶ್ನೆ

ಮೀರ ಕನೂೀರ್ಮ 2021 ಏಷಯನ್ ಬ್ಕ್ಕ್ೆಂಗ್ ಚ್ೆಂಪಯನ್ ಶಪ್ ನಲಿೂ ಯ್ವ ಪ್ದಕವನುೆ ಗನದಿಾದ್ಾರನ?

ಎ) ಬನಳಿಳ
ಬ) ಚನೆ
ಸಿ) ಕೆಂಚು
ಡಿ) ಮೀಲಿನ ಯ್ವುದೂ ಇಲೂ



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%20QUIZ?&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%20AND%20SDA
https://www.kpscjunction.in/search/label/Job%20news?&max-results=5
https://www.instagram.com/sbkkannada/
https://www.instamojo.com/sbk1857/
https://www.facebook.com/sbkkannada

