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ಒಲಿೆಂಪಿಕ್್ ಗನ ಅರ್ಹತನ ಗಳಿಸಿರುವ ಕುಸಿಿಪ್ಟು ಸುಮಿತ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ುೆ ಉದ್ದೀಪ್ನ್ ಮದ್ುದ ಸನೀವನನ ಆರನೂೀಪ್ದ್ ಮೀಲನ 
ತ್ತ್ಾಲಿಕವ್ಗಿ ಅಮ್ನ್ತು ಮ್ಡಲ್ಗಿದನ.

• ಇತ್ಿೀಚನಗನ ಬಲನಗೀರಿಯ್ದ್ಲಿಿ ನ್ಡನದ್ ಅರ್ಹತ್ ಟೂನಿಹಯ ಸೆಂದ್ರ್ಹದ್ಲಿಿ ಸುಮಿತ್ ಅವರಿೆಂದ್ ಪ್ರಿೀಕ್ಷ್ ಮ್ದ್ರಿ
ಸೆಂಗರಹಿಸಲ್ಗಿತುಿ.

• ಒಲಿೆಂಪಿಕ್್ ಗೂ ಮೊದ್ಲು ಭ್ರತದ್ ಕುಸಿಪಿ್ಟುವೊಬಬ ಉದ್ದೀಪ್ನ್ ಮದ್ುದ ಪ್ರಕರಣದ್ಲಿಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿದ್ದರುವುದ್ು ಇದ್ು ಎರಡನನೀ 
ಬ್ರಿ. 2016ರ ರಿಯೊ ಕೂಟಕೂಾ ಮೊದ್ಲು ನ್ರಸಿೆಂಗ್ ಪ್ೆಂಚಮ್ ಯ್ದ್ವ  ಮದ್ುದ ಸನೀವಿಸಿದ್ುದ ಸ್ಬಿೀತ್ಗಿತುಿ. ನ್ಲುಾ 
ವಷಹಗಳ ಕ್ಲ ಅವರನ್ುೆ ಅಮ್ನ್ತು ಮ್ಡಲ್ಗಿತುಿ.

• 2018ರ ಕ್ಮನನೆಲ್ತಿ ಕ್ಕರೀಡ್ಕೂಟದ್ಲಿಿ ಚಿನ್ೆದ್ ಪ್ದ್ಕ ವಿಜನೀತ ಸುಮಿತ್ , ಮೀನ್ಲಿಿ ನ್ಡನದ್ ಬಲನಗೀರಿಯ್ ಟೂನಿಹಯಲಿಿ 
125 ಕನಜಿ ವಿಭ್ಗದ್ಲಿಿ ಟನೂೀಕ್ಕಯೊ ಒಲಿೆಂಪಿಕ್್ ಗನ ಅರ್ಹತನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಕುಸಿಪಿ್ಟುಗಳಿಗನ ಟನೂೀಕ್ಕಯೊ ಟಿಕನಟ  ಗಳಿಸುವ 
ಕನೂನನಯ ಅವಕ್ಶ ಇದ್ಗಿತುಿ.

• ‘ಸುಮಿತ್ ಅವರು ಉದ್ದೀಪ್ನ್ ಮದ್ುದ ಸನೀವಿಸಿದ್ುದ ಸ್ಬಿೀತ್ಗಿದನ ಎೆಂದ್ು ವಿಶೆ ಕುಸಿ ಿಒಕೂಾಟವು (ಯುಡಬುಿುಡಬುಿು) ನ್ಮಮ 
ಫನಡರನೀಷನ್ ಗನ ಗುರುವ್ರ ಸೆಂದನೀಶ ಕಳುಹಿಸಿದನ‘ ಎೆಂದ್ು ಭ್ರತ ಕುಸಿ ಿಫನಡರನೀಷನ್ ನ್(ಡಬುಿುಎಫ ಐ) ಕ್ಯಹದ್ರ್ಶಹ
ವಿನನೂೀದ್ ತನೂೀಮರ್ ಹನೀಳಿದ್ದರನ.



2025ರ ವನೀಳನಗನ ಭ್ರತದ್ಲಿಿ ಇೆಂಟರ್ ನನಟ ನ್ ಸಕ್ಕರಯ ಬಳಕನದ್ರರ ಪ್ರಮ್ಣ ಶ್ನೀ 45ರಷುು ಹನಚಚಳವ್ಗಿ 90 ಕನೂೀಟಿ ತಲುಪ್ಲಿದನ 
ಎೆಂದ್ು ಬಿಡುಗಡನಯ್ದ್ ಐಎಎೆಂಎಐ-ಕ್ೆಂಟರ್ ಕೂೂಬ್ ವರದ್ ತ್ಳಿಸಿದನ. ಕಳನದ್ ವಷಹ 62.2 ಕನೂೀಟಿ ಬಳಕನದ್ರರು ಇದ್ದರು.

• 2025ರ ವನೀಳನಗನ ನ್ಗರ ಪ್ರದನೀಶಗಳಿಗನ ಹನೂೀಲಿಸಿದ್ರನ, ಗ್ರಮಿೀಣ ಪ್ರದನೀಶಗಳಲಿಿ ಹನಚುಚ ಇೆಂಟರ್ ನನಟ ಬಳಕನದ್ರರು 
ಇರಲಿದ್ದರನ. ದನೀಶದ್ಲಿಿ ಡಿಜಿಟಲ್ತ ಮೂಲಸೌಕಯಹ ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ಅಗತೂವನ್ುೆ ಈ ದ್ತ್ಿೆಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತಿವನ ಎೆಂದ್ು
ಭ್ರತ್ೀಯ ಅೆಂತಜ್ಹಲ ಮತುಿ ಮೊಬನೈಲ್ತ  ಸೆಂಘಟನನ ವರದ್ ತ್ಳಿಸಿದನ.

• ಗ್ರಮಿೀಣ ಭ್ಗದ್ಲಿಿ ಇೆಂಟರ್ ನನಟ ನ್ ಸಕ್ಕರಯ ಬಳಕನದ್ರರ ಸೆಂಖ್ನೂ ದ್ನ್ದ್ೆಂದ್ ದ್ನ್ಕನಾ ವೃದ್ಿಸುತ್ಿದನ. ಆದ್ರನ ಇೆಂಟರ್ ನನಟ 
ಸೆಂಕನೀತಗಳ ನ್ುಗುಗವಿಕನಯ ವನೀಗವು (ಪನನಿಟನರೀಷನ್) ಗ್ರಮಿೀಣ ಭ್ಗಕನಾ ಹನೂೀಲಿಸಿದ್ರನ ನ್ಗರದ್ಲಿಿ ದ್ುಪ್ಪಟುು ಇದನ ಎೆಂದ್ು 
ಇೆಂಟರ್ ನನಟ ಸೆಂಸನೆಗಳ ಸೆಂಘಟನನ ಐಎಎೆಂಎಐ ತ್ಳಿಸಿದನ.

• 2020ರ ಅೆಂಕ್ಕ–ಅೆಂಶಗಳ ಪ್ರಕ್ರ, ಇೆಂಟರ್ ನನಟ ಬಳನಕನದ್ರರ ಬನಳವಣಿಗನ ಪ್ರಮ್ಣವು ನ್ಗರದ್ಲಿಿ ಶ್ನೀ 4, ಗ್ರಮಿೀಣ 
ಭ್ಗದ್ಲಿಿ ಶ್ನೀ 13ರಷುು ಕೆಂಡುಬೆಂದ್ದನ. ನ್ಗರದ್ ಜನ್ಸೆಂಖ್ನೂಯ ಶ್ನೀ 67ರಷುು ಮೆಂದ್ ಹ್ಗೂ ಗ್ರಮಿೀಣ ಭ್ಗದ್ ಶ್ನೀ 
31ರಷುು ಮೆಂದ್ ಇೆಂಟರ್ ನನಟ ಬಳಕನ ಮ್ಡುತ್ಿದ್ದರನ ಎೆಂದ್ು ವರದ್ ತ್ಳಿಸಿದನ.

• ಗ್ರಮಿೀಣ ಮತು ಿನ್ಗರ ಸನೀರಿ ಶ್ನೀ 43ರಷುು ಜನ್ರು ಮ್ತರ ಈಗ ಇೆಂಟರ್ ನನಟ ಬಳಕನ ಮ್ಡುತ್ಿದ್ುದ, ಗ್ರಮಿೀಣ ಭ್ಗಗಳಲಿಿ 
ಅಗತೂ ಸೌಲರ್ೂ ದನೂರನಯುತ್ಲಿಿ. ಹಿೀಗ್ಗಿ ಗ್ರಮಿೀಣ ಭ್ಗದ್ ಡಿಜಿಟಲ್ತ ಮೂಲಸೌಕಯಹ ಹನಚಚಳಕನಾ ಮುೆಂದ್ನ್ ದ್ನ್ಗಳಲಿಿ 
ಹನಚಿಚನ್ ಒತು ಿನಿೀಡಬನೀಕ್ದ್ ಅಗತೂವಿದನ ಎೆಂದ್ು ವರದ್ ಅಭಿಪ ರ್ಯಪ್ಟಿುದನ.



ಕನೀರಳದ್ಲಿಿ ಗ್ರಮಿೀಣ ಹಿರಿಯರಿಗ್ಗಿ ‘ಬನಲ್ತ ಆಫ ಫನೀತ್’: (Kerala’s ‘Bell of Faith’ for rural elders)

• ಕನೀರಳದ್ಲಿಿ ರ್ಳಿಿಗಳಲಿಿ ಏಕ್ೆಂಗಿಯ್ಗಿ ವ್ಸಿಸುತ್ಿರುವ ಹಿರಿಯ ನ್ಗರಿಕರಿಗ್ಗಿ ‘ಧಮಹ-ಘೆಂಟನ’ (Bell of Faith) 

ಎೆಂಬ ಯೊೀಜನನಯನ್ುೆ ಪ್ರರೆಂಭಿಸಲ್ಗುವುದ್ು.
• ಈ ಹಿೆಂದನ ಕನೀರಳದ್ ಅನನೀಕ ನ್ಗರ ಮನನಗಳಲಿಿ ಈ ಯೊೀಜನನಯನ್ುೆ ಯಶಸಿೆಯ್ಗಿ ಜ್ರಿಗನ ತರಲ್ಗಿತುಿ.
• ‘ಬನಲ್ತ ಆಫ ಫನೀತ್’ ಯೊೀಜನನ ಎೆಂದ್ರನೀನ್ು? :‘ಧಮಹ-ಘೆಂಟನ’, ಅೆಂದ್ರನ ‘ಬನಲ್ತ ಆಫ ಫನೀಯ್ತಿ’ ಯೊೀಜನನ, ಕನೀರಳದ್ 

‘ಸಮುದ್ಯ ಪನೂಲಿೀಸ್ ಯೊೀಜನನ’ (Community Policing Scheme) ಅಡಿಯಲಿಿ ಕಲಿಪಸಲ್ದ್ ರ್ದ್ರತ್ 
ಯೊೀಜನನಯ್ಗಿದನ.

• ‘ಲೌಡ್ಸ ವ್ಯ್ತ್’ ಅಥವ್ ಜನೂೀರ್ಗಿ ಶಬದವನ್ುೆ ಮ್ಡುವ ರಿಮೊೀಟ-ಕೆಂಟನೂರೀಲ್ತ್ ಅಲ್ರಮ್ ಗಳನ್ುೆ ಬಳಸುವ 
ಮೂಲಕ ವಯಸ್್ದ್ ನ್ಗರಿಕರಿಗನ ತುತುಹ ಸೆಂದ್ರ್ಹಗಳಲಿಿ ನನರನಹನೂರನಯವರ ಗಮನ್ವನ್ುೆ ಸನಳನಯಲು ‘ಬನಲ್ತ ಆಫ 
ಫನೀತ್’ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡುತಿದನ.

• ಈ ಯೊೀಜನನಯು, ಕನೀರಳದ್ಲಿಿ 2018 ರಿೆಂದ್ ಜ್ರಿಯಲಿಿದನ.
• ಯೊೀಜನನಯ ಮರ್ತೆ: ‘ಬನಲ್ತ ಆಫ ಫನೀತ್’ ಯೊೀಜನನಯು ವೃದ್ಿರ ಯೊೀಗಕ್ಷನೀಮ ಮತುಿ ಸುರಕ್ಷತನಯನ್ುೆ 

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕನೂಳಿಲು ಸಮುದ್ಯದ್ ಭ್ಗವಹಿಸುವಿಕನಗನ ಒೆಂದ್ು ಉದ್ರ್ರಣನಯ್ಗಿದನ. ಕನೂೀವಿಡ್ಸ -19 ಸ್ೆಂಕ್ರಮಿಕ 
ಸಮಯದ್ಲಿಿ ತಮಮ ಆರನೂೀಗೂದ್ ಬಗನಗ ಚಿೆಂತ್ತರ್ಗಿರುವ ವೃದ್ಿರಿಗನ ಈ ಯೊೀಜನನ ತುೆಂಬ್ ಸಹ್ಯಕವ್ಗುತಿದನ.



ಕ್ಜಿರೆಂಗ ರ್ಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ೂನ್ ಮತುಿ ರ್ುಲಿ ಮಿೀಸಲು ಪ್ರದನೀಶ:
• ಇದ್ು ಅಸ್್ೆಂನ್ಲಿಿರುವ ರ್ಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ೂನ್ವ್ಗಿದನ.
• ಮೀರಿ ಕಜಹನ್ ಅವರ ರ್ಶಫ್ರಸಿ್ನ್ ಮೀರನಗನ 1908 ರಲಿಿ ನಿಮಿಹಸಲ್ದ್ ಈ ಉದ್ೂನ್ವನ್ವು ಪ್ೂವಹ 

ಹಿಮ್ಲಯನ್ ಜಿೀವವನೈವಿಧೂ ಹ್ಟ ಸ್ಪಟ ಗಳ್ದ್ – ಗನೂೀಲ್ಘಾಟ ಮತುಿ ನ್ಗ್ನ್ ಜಿಲನಿಯ ಗಡಿಯಲಿಿದನ.
• ಕ್ಜಿರೆಂಗ್ ರ್ಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ೂನ್ವನ್ವು ವಿಶೆದ್ ಒೆಂದ್ು ಕನೂೆಂಬಿನ್ ಖಡಗಮೃಗದ್ ಜನ್ಸೆಂಖ್ನೂಯ ಮೂರನನೀ 

ಎರಡರಷುು ಭ್ಗಕನಾ ನನಲನಯ್ಗಿದನ.
• ಇದ್ು ‘ವಿಶೆ ಪ್ರೆಂಪ್ರನಯ ತ್ಣ’ದ್ ಸ್ೆನ್ಮ್ನ್ವನ್ುೆ ಹನೂೆಂದ್ದನ.
• ಪ್ಕ್ಷಿ ಪ್ರಭನೀದ್ಗಳ ಸೆಂರಕ್ಷಣನಗ್ಗಿ ಇದ್ನ್ುೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಕ್ಷಿ ಪ್ರದನೀಶವನೆಂದ್ು ಬಡ್ಸ ಹಲನೈಫ ಇೆಂಟರ್ ನ್ೂಷನ್ಲ್ತ

ಗುರುತ್ಸಿದನ.
• ಕ್ಜಿರೆಂಗದ್ಲಿಿ ನ್ಡನಯುತ್ರಿುವ ಸೆಂರಕ್ಷಣ್ ಪ್ರಯತೆಗಳ ಮುಖೂ ಗಮನ್ವು ‘ದನೂಡ್ ನ್ಲುಾ’ ಪ್ರಭನೀದ್ಗಳ್ದ್

ಖಡಗಮೃಗ, ಆನನ, ರ್ಯಲ್ತ ಬೆಂಗ್ಳ ರ್ುಲಿ ಮತುಿ ಏಷೂನ್ ನಿೀರಿನ್ ಎಮಮಗಳ ಮೀಲನ ಕನೀೆಂದ್ರೀಕೃತವ್ಗಿದನ.
• ನ್ಲುಾ ಪ್ರಮುಖ ನ್ದ್ಗಳು - ಬರರ್ಮಪ್ುತರ, ಡಿಫ್ುಿ, ಮೊರ್ ಡಿಫ್ುಿ ಮತು ಿಮೊರ್ ಧನಿ್ರಿ, ಕ್ಜಿರೆಂಗದ್ ಮೂಲಕ 

ಹ್ದ್ುಹನೂೀಗುತಿವನ.



1) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹಾಕ್ರ ಫಕಡರಕೇಶನ್ (ಎಫ ಐಹಕಚ್) ವಿಶಾ ಶಕರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡವ  ಅಗರಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಿದಕ?
Which team has topped the International Hockey Federation (FIH) world rankings 
recently?

ಎ) ಬಕಲ್ಲಿಯಂ 
ಬಿ) ಫಾರನ್್
ಸಿ) ಅಜಕ ಂಟಿೇನಾ
ಡಿ) ಕ್ಕನ್ಡಾ
ಎ) ಬಕಲ್ಲಿಯಂ 
• ಈ ಪಟಿಾಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಾಲ್ೆನಕೇ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಿದಕ
• ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಕದರ ಲ್ಾಯಂಡ್ಸ್ ಅಗರಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಿದನಾ, ಭಾರತೇಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಒಂಬತತನಕೇ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಿದಕ.
• FIH: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹಾಕ್ರ ಫಕಡರಕೇಶನ್
• ಸ್ಾಾಪನಕ: 07 ಜನ್ವರಿ 1924
• ಕ್ಕೇಂದರ ಕಚಕೇರಿ : ಲ್ೌಸ್ಕೇನ್, ಸಿಾಟ್ಿಲ್ಕ ಂಡ್ಸ
• ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ: ನ್ರಿಂದರ ಧ್ನರವ್ ಬಾತ್ಾರ



2) ಇತತೇಚಕಗಕ 'ವಿಶಾ ಬಕೈಸಿಕಲ್ ದಿನ್' ಯಾವ ದಿನ್ವನ್ನು ಆಚರಿಸಲ್ಾಯಿತನ?
On which day 'World Bicycle Day' was observed recently?

ಎ) 02 ಜ ನ್
ಬಿ) 03 ಜ ನ್ 
ಸಿ) 01 ಜ ನ್
ಡಿ) 04 ಜ ನ್
ಬಿ) 03 ಜ ನ್
• ಬಕೈಸಿಕಲ್ಗಳ ಬಳಕ್ಕ ಮತನತ ರಸ್ಕತ ಸನರಕ್ಷತ್ಕಯನ್ನು ಸನಧಾರಿಸನವ ಬಗಕಗ ಜಾಗೃತ ಮ ಡಿಸಲ್ನ ಈ ವರ್ ವನ್ನು
ಪರತವರ್  ಜ ನ್ 3 ರಂದನ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗನತತದಕ.

• ಈ ದಿನ್ವನ್ನು ವಿಶಾಸಂಸ್ಕಾಯ ಸ್ಾ್ಾನ್ಯ ಸಭಕ 2018 ರಲ್ಲಿ ಘ ೇಷ್ಟ್ಸಿತನ.
• ಸ್ಾಾಪನಕ: 24 ಅಕ್ಕ ಾೇಬರ 1945
• ಪರಧಾನ್ ಕಚಕೇರಿ: ನ್ ಯಯಾರ್ಕ 
• ಪರಧಾನ್ ಕ್ಾಯ ದರ್ಶ : ಆಂಟಕ ೇನಿಯೊ ಗನಟಕರಕಸ್



3) ಇತತೇಚಕಗಕ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ್ ಸಭಕಯ ಉಳಿದಿರನವ ಕ್ಕ ನಕಯ ಸದಸಯ ನಿಧ್ನ್ರಾದರನ, ಅವರ ಹಕಸರಕೇನ್ನ?
Recently the last surviving member of the Constituent Assembly of India has 
passed away, what is his name?

ಎ) ಟಿ.ಎಂ.ಭಾಸಿನ್
ಬಿ) ರಾಜ ಮನರಾದ್
ಸಿ) ಟಿಎಂ ಕಲ್ಲಯಾನ್ನ್ 
ಡಿ) ವಿಕರಂಜಿತ್ ಸ್ಕೇನ್
ಸಿ) ಟಿಎಂ ಕಲ್ಲಯಾನ್ನ್ 

• ಟಿ. ಎಂ. ಕಲ್ಲಯಣಣನ್ ಅವರನ ಭಾರತೇಯ ರಾಜಕ್ಾರಣಿಯಾಗಿದನಾ, ಅವರನ ಭಾರತದ ತ್ಾತ್ಾೆಲ್ಲಕ ಸಂಸತತನ್ 
ಸದಸಯರಾಗಿ ಮತನತ ವಿಧಾನ್ಸಭಕಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ್ ವಿಧಾನ್ಸಭಕಯ ಎಂಎಲ್ಲ್ ಸದಸಯರಾಗಿ ಸ್ಕೇವಕ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದಾರನ.



4) ಇತತೇಚಕಗಕ ವಿಶಾ ಆರಕ ೇಗಯ ಸಂಸ್ಕಾಯ (ಡಬನಿುಎಚ್ ಒ) ಕ್ಾಯ ನಿವಾ ಹಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರನ
ನಕೇಮಕಗಕ ಂಡಿದಾಾರಕ?
Recently who has been appointed as the chairman of the Executive Board of the 
World Health Organization (WHO)?

ಎ) ಪಾಯಟಿರರ್ಕ ಅಮೇತ್ 
ಬಿ) ಜಾಯರ್ಕ ಹಾರ್ಕ್
ಸಿ) ಫ್್ಲ್ ಜಮಿಿ
ಡಿ) ವಿಕರಂಜಿತ್ ಸ್ಕೇನ್
ಎ) ಪಾಯಟಿರರ್ಕ ಅಮೇತ್

• WHO: ವಿಶಾ ಆರಕ ೇಗಯ ಸಂಸ್ಕಾ
• ಸ್ಾಾಪನಕ: 7 ಏಪ್ರರಲ್ 1948
• ಪರಧಾನ್ ಕಚಕೇರಿ: ಜಿನಿೇವಾ ಸಿಾಟ್ಿಲ್ಕ ಂಡ್ಸ
• ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಟಕಡಕ ರಸ್ ಅಧಾನಕ ೇಮ್



5) ಇತತೇಚಕಗಕ ಭಾರತ ಸಕ್ಾ ರವ  'ಸನಸಿಾರ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಿ' ಗಾಗಿ ಯಾವ ದಕೇಶದಕ ಂದಿಗಕ ಒಪಾಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ರದಕ?
Recently the Government of India has signed an agreement with which country for 
'Sustainable Urban Development'?

ಎ) ಚೇನಾ
ಬಿ) ಜಪಾನ್ 
ಸಿ) ಫಾರನ್್
ಡಿ) ಕ್ಕನ್ಡಾ 
ಬಿ) ಜಪಾನ್

❖ಜಪ್ನ್
❖ರ್ಜಧ್ನಿ: ಟನೂೀಕ್ಕಯೊ
❖ಕರನನಿ್: ಜಪ್ನಿೀಸ್ ಯೆನ್
❖PM: ಯೊೀರ್ಶಹಿಡನ ಸುಗ್



6) ಇತತೇಚಕಗಕ 'ಅಸ್ಾ್ಂ ರಕೈಫ್ಲ್್' ನ್ ಮಹಾನಿದಕೇ ಶಕರಾಗಿ ನಕೇಮಕಗಕ ಂಡವರನ ಯಾರನ?
Recently who has been appointed as the Director General of 'Assam Rifles'?

ಎ) ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್
ಬಿ) ರ್ಶವ ಥಾಪಾ
ಸಿ) ಪರದಿೇಪ್ ಚಂದರನ್ ನಾಯರ 
ಡಿ) ವಿಕರಂಜಿತ್ ಸ್ಕೇನ್

ಸಿ) ಪರದಿೇಪ್ ಚಂದರನ್ ನಾಯರ 
• ಅಸ್ಾ್ಂ ರಕೈಫ್ಲ್್
• ಸ್ಾಾಪನಕ: 1835
• ಪರಧಾನ್ ಕಚಕೇರಿ: ರ್ಶಲ್ಾಿಂಗ್
• ಮಹಾನಿದಕೇ ಶಕರನ: ಪರದಿೇಪ್ ಚಂದರನ್ ನಾಯರ



7) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕ್ರರಕ್ಕಟ್ ಕ್ೌನಿ್ಲ್ (ಐಸಿಸಿ) ಇತತೇಚಕಗಕ ಬಿಡನಗಡಕ ್ಾಡಿದ 'ಏಕದಿನ್ ಶಕರೇಯಾಂಕ'ದಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ತಂಡವ  ಅಗರಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಿದಕ?
Which team has topped the 'ODI Ranking' released by the International Cricket 
Council (ICC) recently?

ಎ) ನ್ ಯಜಿಲ್ಕಂಡ್ಸ 
ಬಿ) ಆಸ್ಕರೇಲ್ಲಯಾ
ಸಿ) ಭಾರತ
ಡಿ) ಪಾಕ್ರಸ್ಾಾನ್ 
ಎ) ನ್ ಯಜಿಲ್ಕಂಡ್ಸ 
• ಈ ಏಕದಿನ್ ಶಕರೇಯಾಂಕಗಳ ಪಟಿಾಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮ ರನಕೇ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಿದಕ
• ಐಸಿಸಿ-ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕ್ರರಕ್ಕಟ್ ಮಂಡಳಿ
• ಕ್ಕೇಂದರ ಕಚಕೇರಿ : ದನಬಕೈ, ಯನನಕೈಟಕಡ್ಸ ಅರಬ್ ಎಮಿರಕೇಟ್್
• ಸ್ಾಾಪನಕ: 15 ಜ ನ್ -1909
• ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ: ಗಕರಗ್ ಬಾಕ್ಕಿೇ 
• ಸಿಇಒ: ಮನ್ನ ಸ್ಾಹಿು



8) 'ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ 20' ಶಕರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾರತೇಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರರಕ್ಕಟಿಗ ಅಗರಸ್ಾಾನ್ ಪಡಕದಿದಾಾರಕ?
Which Indian female cricketer has topped the 'ICC women's T20' rankings?

ಎ) ಮಿಥಾಲ್ಲ ರಾಜ್
ಬಿ) ಶಫಾಲ್ಲ ವ್ಾ  
ಸಿ) ಜನಲ್ಾನ್ ಗಕ ೇಸ್ಾಾಮಿ
ಡಿ) ವಕೇದ 

ಬಿ) ಶಫಾಲ್ಲ ವ್ಾ  
• 1 ಶಫಾಲ್ಲ ವ್ಾ  ಇಂಡಿಯಾ
• 2 ಬಕತ್ ಮ ನಿ ಆಸ್ಕರೇಲ್ಲಯಾ
• 3 ಮೆಗ್ ಲ್ಾಯನಿಂಗ್ ಆಸ್ಕರೇಲ್ಲಯಾ
• 4 ಸೃತ ಮಂದಾನಾ ಇಂಡಿಯಾ



9) ಇತತೇಚಕಗಕ ತ್ಕಲ್ಂಗಾಣ ರಾಜಯ ತನ್ು ಎಂಟ್ನಕೇ ಅಡಿಪಾಯ ದಿನ್ವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ದಿನ್ ಯಾವ ದನ?
On which day recently Telangana state celebrated its eighth foundation day?

ಎ) 1 ಜ ನ್
ಬಿ) 3 ಜ ನ್
ಸಿ) 2 ಜ ನ್ 
ಡಿ) 4 ನಕೇ ಜ ನ್
ಸಿ) 2 ಜ ನ್ 

• ತ್ಕಲ್ಂಗಾಣ ರಾಜಯವ  2014 ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪರದಕೇಶದಿಂದ ಹಕ ರಗಿತನತ
• ತ್ಕಲ್ಂಗಾಣ ರಾಜಧಾನಿ: ಹಕೈದರಾಬಾದ್
• ಸಿಎಂ: ಕ್ಕ.ಚಂದರಶಕೇಖರ ರಾವ್
• ರಾಜಯಪಾಲ್: ತಮಿಳುಸ್ಾಯಿ ಸ್ೌಂಡಾರಜನ್



10) ಇತತೇಚಕಗಕ ಯಾವ ದಕೇಶದಲ್ಲಿ 'ಎಚ್ 10 ಎನ್ 3' ಹಕ್ರೆ ಜಾರ ರಕ ೇಗಿಯನ ್ಾನ್ವರಲ್ಲಿ ಕಂಡನಬಂದಿದಕ?
Recently in which country the first patient of 'H10N3' strain of bird flu has been 
found in humans?

ಎ) ಚೇನಾ 
ಬಿ) ಯನಕ್ಕ
ಸಿ) ಯನಎಸ್ಎ
ಡಿ) ಯನ ಎ ಇ 

ಎ) ಚೇನಾ 

• ಚೇನಾ ರಾಜಧಾನಿ: ಬಿೇಜಿಂಗ್
• ಕರಕನಿ್: ಯನವಾನ್ ಅಥವಾ ರಕನಿಿನಿಿ
• ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಕ್ರ್ ಜಿನ್ ಪ್ರಂಗ್



11) ಇತತೇಚಕಗಕ ಮನಖಯಮಂತರ 'ಮಮತ್ಾ ಬಾಯನ್ಜಿ 'ಗಕ ಹಕ ಸ ಮನಖಯ ಸಲ್ಹಕಗಾರರಾಗಿ ನಕೇಮಕಗಕ ಂಡವರನ ಯಾರನ?
Who has been appointed as the new Chief Advisor to Chief Minister 'Mamata 
Banerjee' recently?

ಎ) ವಿಭನ ಗಕ ೇಯಲ್
ಬಿ) ಅಲ್ಪನ್ ಬಂಡಕ ೇಪಾಧಾಯಯ 
ಸಿ) ಶಶಾಂರ್ಕ ಸ್ಕೇಥಿ
ಡಿ) ಇವ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದ  ಇಲ್ಿ

ಬಿ) ಅಲ್ಪನ್ ಬಂಡಕ ೇಪಾಧಾಯಯ 
• ಅಲ್ಪನ್ ಬಂಡಕ ಯೇಪಾಧಾಯಯ ್ಾಜಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿ ಮತನತ ಪರ್ಶಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಕ್ಾ ರದ ್ಾಜಿ ಮನಖಯ
ಕ್ಾಯ ದರ್ಶ  ಮತನತ ಸಿಎಂ ಮಮತ್ಾ ಬಾಯನ್ಜಿ ಯ ಮನಖಯ ಸಲ್ಹಕಗಾರ.

• ರಾಜಯಪಾಲ್: ಜಗದಿೇಪ್ ಧ್ಂಖರ
• ಜನ್ಸಂಖ್ಕಯ: 9.03 ಕ್ಕ ೇಟಿ (2012)
• ಮನಖಯಮಂತರ: ಮಮತ್ಾ ಬಾಯನ್ಜಿ 
• ರಾಜಧಾನಿ: ಕ್ಕ ೇಲ್ೆತ್ಾ



12) ಭಾರತದ ಎರಡನಕೇ ತರಂಗಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣವಾದ ಕರಕ ೇನಾ ರ ಪಾಂತರವನ್ನು WHO ಏನ್ನ ಹಕಸರಿಸಿದಕ?
What has WHO named the corona variant responsible for the second wave in India?

ಎ) ಕಪಾಾ
ಬಿ) ಬಿೇಟಾ
ಸಿ) ಡಕಲ್ಾಾ 
ಡಿ) ಗಾಮ 
ಸಿ) ಡಕಲ್ಾಾ
• WHO ವಿಶಾದ ಕ್ಕ ೇವಿಡ್ಸ ರ ಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹಕಸರಿಸಿದಕ
• ಆಲ್ಾಾ: ಯನಕ್ಕ ,ಬಿೇಟಾ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕ್ಾ
• ಗಾ್ಾ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕ್ಾ ,ಡಕಲ್ಾಾ: ಭಾರತ
• ಕಪಾಾ: ಭಾರತ ,ಎಪ್ರ್ಲ್ಾನ್: ಯನಎಸ್ಎ
• ಲ್ಕ ೇಟಾ: ಯನಎಸ್ಎ ,ಜಕಟಾ: ಬಕರಜಿಲ್ ,ಥಿೇಟಾ: ಫ್ರಲ್ಲಪಕೈನ್್



13) ಇತತೇಚಕಗಕ 'All You Need is Josh: Stories of Courage and Conviction in 21st Century 
India ' ಪನಸತಕವನ್ನು ಬರಕದವರನ ಯಾರನ?
Who has recently authored the book 'All You Need is Josh: Stories of Courage and 
Conviction in 21st Century India'?
ಎ) ಟಕೇ ವಾಘನ್
ಬಿ) ಸನಪ್ರರಯಾ ಪಾಲ್ 
ಸಿ) ಕ್ರರಸಿಾನ್ ವಮನ ತ್
ಡಿ) ಇವ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದ  ಇಲ್ಿ

ಬಿ) ಸನಪ್ರರಯಾ ಪಾಲ್ 

ಸ್ಾಾಪಕ: ವಿಜಯ್ ಶಕೇಖರ ಶ್ಾ 
ಸ್ಾಾಪನಕ: 2009, ನಕ ೇಯಾಾ
ಸಿಇಒ: ವಿಜಯ್ ಶಕೇಖರ ಶ್ಾ  (ಡಿಸ್ಕಂಬರ 2010–)



14) ಇತತೇಚಕಗಕ, ಭಾರತ ಮತನತ ಯಾವ ದಕೇಶವ  ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ ಿಲ್ಗಳ ಸಹಕ್ಾರಕ್ಾೆಗಿ ಒಪಾಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ರದಕ?
Recently, India and which country have signed an agreement for cooperation in 
mineral resources?
ಎ) ಕ್ರೇನಾಯ
ಬಿ) ಬಕ ಲ್ಲವಿಯಾ
ಸಿ) ಅಜಕ ಂಟಿೇನಾ 
ಡಿ) ಚೇನಾ 

ಸಿ) ಅಜಕ ಂಟಿೇನಾ

• ರಾಜಧಾನಿ: ಬ ಯನ್ಸ್ ಐರಿಸ್
• ಜನ್ಸಂಖ್ಕಯ: 4.49 ಕ್ಕ ೇಟಿ (2019) ವಿಶಾ ಬಾಯಂರ್ಕ
• ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಆಲ್ಿಟಕ   ಫಕನಾ ಂಡಕಜ್
• ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಕ: ಸ್ಾಾುನಿಷ್



15)ಭಾರತದ ಅತದಕ ಡಾ ಆನ್ ಲ್ಕೈನ್ ಫಾಮ ಸಿ ಆಗಲ್ನ ಮೆಡ್ಸ ಲ್ಕೈಫ ಯಾವ ಆನ್ ಲ್ಕೈನ್ ವಕೈದಯಕ್ರೇಯ ವಕೇದಿಕ್ಕಯನ್ನು
ಪಡಕದನಕ್ಕ ಂಡಿದಕ?
Which online medical platform has MedLife acquired to become India's largest 
online pharmacy?

ಎ) 247 ಅಪಕ ಲ್ಕ 
ಬಿ) ನಕಟ್ ಮೆಡ್ಸ್
ಸಿ) ಪಾರಕ್ಕ ಾ
ಡಿ) ಫಾಮ್  ಎಸಿ 

ಡಿ) ಫಾಮ್  ಎಸಿ 

• ಆನ್ ಲ್ಕೈನ್ ಫಾಮ ಸಿ ಫಾಮ್  ಎಸಿ ಬನಧ್ವಾರ ಭಾರತದ ಅತದಕ ಡಾ ಆರಕ ೇಗಯ ವಿತರಣಾ ವಕೇದಿಕ್ಕಯಾಗಲ್ನ 
ಮೆಡ್ಸ ಲ್ಕೈಫ ಸ್ಾಾಧಿೇನ್ವನ್ನು ಪ ಣ ಗಕ ಳಿಸಿದಕ ಎಂದನ ಹಕೇಳಿದರನ.



ಹಿೆಂದ್ನ್  ಪ್ರಶ್ನೆ

ಧನ್ೂವ್ದ್ಗಳು

ಮೀರಿ ಕನೂೀಮ್ 2021 ಏಷೂನ್ ಬ್ಕ್ಕ್ೆಂಗ್ ಚ್ೆಂಪಿಯನ್ ರ್ಶಪ ನ್ಲಿಿ ಯ್ವ ಪ್ದ್ಕವನ್ುೆ ಗನದ್ದದ್ದರನ?

ಎ) ಬನಳಿಿ
ಬಿ) ಚಿನ್ೆ
ಸಿ) ಕೆಂಚು
ಡಿ) ಮೀಲಿನ್ ಯ್ವುದ್ೂ ಇಲಿ



Comment Stars



ಇೆಂದ್ನ್   ಪ್ರಶ್ನೆ

30 ಕೌಶಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಿ ಕ್ಲನೀಜುಗಳು ಮತುಿ ಒೆಂದ್ು ವಿಶೆವಿದ್ೂಲಯವನ್ುೆ ಸ್ೆಪಿಸುವ ಆದನೀಶವನ್ುೆ 
ಯ್ವ ರ್ಜೂ ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಿದನ?

ಎ) ಆೆಂಧರಪ್ರದನೀಶ
ಬಿ) ಕನ್ಹಟಕ
ಸಿ) ಕನೀರಳ
ಡಿ) ತಮಿಳುನ್ಡು



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

