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ಜೂನ್-5:ವಿಶ್ವ ಪ್ರಿಸರ" ದಿನ್ಚರಣನ  (World Environment Day)

• ಪ್ರತಿಯೆಂದು ಸೆಂಪ್ನ್ೂೂಲಕ್ೂೂ ಮ್ನ್ವರು ಪ್ರಕ್ೃತಿಯ ಮೇಲನ ಅವಲೆಂಬಿತರ್ಗಿದ್್ಾರನ. ನನೈಸಗಿಿಕ್ ಸೆಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳನ್ುೆ
ದುರುಪ್ಯೇಗ ಪ್ಡಿಸಿಕನೂಳುುವುದರ ಪ್ರಿಣ್ಮವನೇ ನ್ಮೂ ಜ್ಗತಿಕ್ ತ್ಪ್ಮ್ನ್ದಲಿಿ ಆಗುತಿರಿುವ ಏರು-ಪನೇರು. 
ಪ್ರಸುಿತದಲಿಿ ಜ್ಗತಿಕ್ ತ್ಪ್ಮ್ನ್ ಹ್ಗೂ ಇತರ ರನೂೇಗಗಳೆಂದ ಆಗುತಿಿರುವ ಹ್ನಿಯನ್ುೆ ಎದುರಿಸಬನೇಕ್ಗುತಿಿದ್ನ. 
ಪ್ರಿಸರ ಸೆಂರಕ್ಷಣನಯ ಕ್ುರಿತ್ಗಿ ಜ್ಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯೆಂದ ಜೂನ್  5ರೆಂದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಿಸರ ದಿನ್ವನೆಂದು 
ಆಚರಿಸಲ್ಗುತದಿ್ನ.

• ಈ ಸೆಂದರ್ಿದಲಿಿ ನ್ವು 47ನನೇ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಿಸರ ದಿನ್ವನ್ುೆ ಆಚರಿಸುತಿದಿ್ನಾೇವನ.ವನ್ಮಹನೂೇತ್ವ ಎೆಂದೂ ಕ್ರನಯುವ ವಿಶ್ವ
ಪ್ರಿಸರ ದಿನ್ವನ್ುೆ ಪ್ರತಿ ವಷಿ ಜೂನ್  5ರೆಂದು ವಿಶ್್ವದಯೆಂತ ಆಚರಿಸಲ್ಗುತಿದ್ನ. 1974ರಿೆಂದ ಆಚರಿಸಲಪಡುತಿಿರುವ 
ಪ್ರಿಸರ ದಿನ್ದೆಂದು ಪ್ರಿಸರ ಕ್ುರಿತು ಜ್ಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಪ್ರಿಸರವನ್ುೆ ಸೆಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ಯಿಗಳಗನ ಉತನೇಿಜನ್
ನಿೇಡುವ ಉದ್ನಾೇಶ್ವನ್ುೆ ವಿಶ್ವಸೆಂಸನೆ ಹನೂೆಂದಿದ್ನ.

• The theme of this year’s World Environment Day is ‘Reimagine. Recreate. Restore
• 2021 ರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಿಸರ ದಿನ್ಚರಣನ ಆಥಿತಯ(Host)ವನ್ುೆ ಪ್ಕಿಸ್ನಿ್ ವಹಿಸಿಕನೂಳುಲಿದ್ನ.
• 1972 ರಲಿಿ ಸೆಂಯುಕ್ಿ ರ್ಷರಗಳು ಆಯೇಜಿಸಿದಾ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಿಸರ ಸಮೇಳನ್ದಲಿಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನ್ೆಂತರ, ಈ 

ದಿನ್ಚರಣನಯನ್ುೆ ಆಚರಿಸುವ ನಿರ್್ಿರವನ್ುೆ ತನಗನದುಕನೂಳುಲ್ಯತು.
• 5 ಜೂನ್ 1974 ರೆಂದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಿಸರ ದಿನ್ವನ್ುೆ ಆಚರಿಸಲ್ಯತು.
• ವಿಶ್ವ ಪ್ರಿಸರ ದಿನ್ವನ್ುೆ ವಿಶ್ವದ್್ದಯೆಂತ Eco Day ಮತು ಿWorld Environment Day (WED) ಎೆಂದು ಆಚರಣನ 

ಮ್ಡಲ್ಗುತಿದ್ನ.



ಪ್ರಿಸರದ ಕ್ುರಿತ್ಗಿ ಜ್ಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಆಚರಣನಗಳು

• ವಿಶ್ವ ಬನೈಸಿಕ್ಲ್ ದಿನ್ :ಜೂನ್  3ರೆಂದು ಪ್ರತಿೇ ವಷಿ ವಿಶ್ವ ಸನೈಕ್ಲ್  ದಿನ್ವನ್ುೆ ಆಚರಿಸುತನಿೇವನ. 
• ವಿಶ್ವ ಸ್ಗರ ದಿನ್:ಜೂನ್  17ರೆಂದು ವಿಶ್ವ ಸ್ಗರ ದಿನ್ವನ್ುೆ ಆಚರಿಸಲ್ಗುತಿದ್ನ.
• ಜೂನ್  17:ರೆಂದು ಮರುರ್ೂಮೇಕ್ರಣ ಮತುಿ ಬರವನ್ುೆ ಎದುರಿಸಲು ವಿಶ್ವ ದಿನ್ವನೆಂದು 
ಆಚರಿಸಲ್ಗುತಿದ್ನ.

• ವಿಶ್ವ ಮಳನಕ್ಡು ದಿನ್:ಮಳನಕ್ಡನ್ುೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಜನ್ಸ್ಮ್ನ್ಯರಲಿಿ ಜ್ಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮತುಿ ಕ್ರಮವನ್ುೆ 
ಪನೂರೇತ್್ಹಿಸುವ ಉದ್ನಾೇಶ್ದಿೆಂದ್್ಗಿ ಜೂನ್  22ರೆಂದು ಮಳನಕ್ಡು ದಿನ್ವನ್ುೆ ಆಚರಿಸಲ್ಗುತದಿ್ನ.

• ಪ್ರಿಸರವನ್ುೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗನೆ ಜ್ಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತುಿ ಪ್ರಕ್ೃತಿಯನ್ುೆ ಲಘುವ್ಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆಂತನ 
ಜನ್ರಿಗನ ನನನ್ಪಿಸಲು ಈ ದಿನ್ವನ್ುೆ ಆಚರಿಸಲ್ಗುತದಿ್ನ. ದಿನ್ವು "ಪ್ರಿಸರವನ್ುೆ ಸೆಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತುಿ
ಹನರ್ಚಿಸುವಲಿಿ ವಯಕಿಗಿಳು, ಉದಯಮಗಳು ಮತುಿ ಸಮುದ್್ಯಗಳು ಪ್ರಬುದಧ ಅಭಿಪ್ರಯ ಮತುಿ
ಜವ್ಬ್ಾರಿಯುತ ನ್ಡವಳಕನಯ ಆರ್್ರವನ್ುೆ ವಿಸಿರಿಸಲು ಒೆಂದು ಅವಕ್ಶ್ವನ್ುೆ ಒದಗಿಸುತಿದ್ನ."



ಏರ್ ಮ್ಷಿಲ್ ವಿವನೇಕ್ ರ್ಮ್ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ುೆ ಐಎಎಫ್ ಉಪ್ಧಯಕ್ಷರನ್ೆಗಿ ನನೇಮಸಲ್ಗಿದ್ನ

• ಏರ್ ಮ್ಷಿಲ್ ವಿವನೇಕ್ ರ್ಮ್ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ುೆ ವ್ಯು ಪ್ರರ್್ನ್ ಕ್ಚನೇರಿಯಲಿಿ 
ಮುೆಂದಿನ್ ಉಪ್ ಮುಖ್ಯಸೆರನ್ೆಗಿ ನನೇಮಕ್ ಮ್ಡಿರುವುದರಿೆಂದ ಭ್ರತಿೇಯ ವ್ಯುಪ್ಡನಯು 
ಮೇಲ್ಾಗದಲಿಿ ಹಲವ್ರು ಬದಲ್ವಣನಗಳನ್ುೆ ಕ್ಣಲಿದ್ನ. 

• ದ್ನಹಲಿಯ ವನಸಿನ್ಿ ಕ್ಮ್ೆಂಡ್ಸ ನ್ಲಿಿ ಏರ್ ಮ್ಷಿಲ್ ಬಲಿಭ್ ರ್ರ್್ ಕ್ೃಷಣ ಚೌಧರಿ ಅವರ 
ನ್ೆಂತರ ಮತುಿ ಏರ್ ಮ್ಷಿಲ್ ಆರ್.ಜನ. ಡಕ್ವರ್ತಿ ಪ್ರಯ್ಗ ರ್ಜ ನ್ಲಿಿರುವ ಸನೆಂಟ್ರಲ್ ಏರ್ 
ಕ್ಮ್ೆಂಡ್ಸ ನ್ ಉಸುವಿ್ರಿ ವಹಿಸಲಿದ್್ಾರನ.

• ಐಎಎಫ್ ಕನೇೆಂದರ ಕ್ಚನೇರಿ : - ನ್ವದ್ನಹಲಿ; ಸ್ೆಪ್ನನ: 8 ಅಕನೂಿೇಬರ್ 1932;
• ಏರ್ ರ್ಚೇಫ್ ಮ್ಷಿಲ್: ರ್ಕನೇಶ್ ಕ್ುಮ್ರ್ ಸಿೆಂಗ್ ರ್ದ್ೌರಿಯ್.



ನನೇರ ತನರಿಗನಗಳ ಕನೇೆಂದಿರೇಯ ಮೆಂಡಳ (CBDT):

ಜನ ಬಿ ಮೊಹಪ್ತರ ಅವರನ್ುೆ ಕನೇೆಂದರ ಸಕ್ಿರವು ಕನೇೆಂದರ ನನೇರ ತನರಿಗನ ಮೆಂಡಳ (CBDT)ಯ ಮಧಯೆಂತರ 
ಮುಖ್ಯಸೆರನ್ೆಗಿ ಮೂರು ತಿೆಂಗಳ ಕ್ಲ ನನೇಮಕ್ ಮ್ಡಿದ್ನ.

CBDT ಬಗನೆ:
• ಇದು 1963 ರ ‘ಕನೇೆಂದಿರೇಯ ಕ್ೆಂದ್್ಯ ಮೆಂಡಳ ಕ್ಯ್ದಾ’ಯ ಪ್ರಕ್ರ ಸ್ೆಪಿಸಲ್ದ ಶ್್ಸನ್ಬದಧ 

ಸೆಂಸನೆಯ್ಗಿದ್ನ.
• ಇದು ಭ್ರತದ ಅಧಿಕ್ೃತ ‘ಹಣಕ್ಸು ಕಿರಯ್ ಕ್ಯಿಪ್ಡನ’(financial action task force) ಘಟ್ಕ್ವ್ಗಿದ್ನ.
• ಇದನ್ುೆ ಹಣಕ್ಸು ಸರ್ಚವ್ಲಯದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಕ್ೆಂದ್್ಯ ಇಲ್ಖನ ನಿವಿಹಿಸುತದಿ್ನ.
• ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಭ್ರತದಲಿಿ ನನೇರ ತನರಿಗನಗಳ ನಿೇತಿ ಮತು ಿಯೇಜನನಗನ ಒಳಹರಿವು ಒದಗಿಸುತದಿ್ನ ಮತು ಿಐಟಿ

ಇಲ್ಖನಯ ಮೂಲಕ್ ನನೇರ ತನರಿಗನ ಕ್ನ್ೂನ್ುಗಳ ಆಡಳತದ ಜವ್ಬ್ಾರಿಯನ್ುೆ ಸಹ ಹನೂೆಂದಿದ್ನ.
• The Central Board of Direct Taxes - CBDT



1) ಇತ್ರತೋಚೆಗೆ, "ಅಂತ್ರರಾಷಿರೋಯ ಬುಕರ್ ಪ್ಿಶಸಿತ 2021" ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು?
Recently, Who has won the "International Booker Prize 2021"?

ಎ) ಡೆೋವಿಡ್ ಡಯೋಪ್ 
ಬಿ) ಹಾಫ್ ಗ್ರಿಫಿಕ್
ಸಿ) ಡೆೋವಿಡ್ ಸುನ್ಸ್
ಡಿ) ಇವುಗ್ಳಲ್ಲ್ ಯಾವುದ್  ಇಲ್
ಎ) ಡೆೋವಿಡ್ ಡಯೋಪ್

• "Frightening At Night All Blood is Black" ಪ್ುಸತಕಕಾಾಗ್ರ ಈ ಪ್ಿಶಸಿತಯನುು ನಿೋಡಲಾಗ್ರದೆ
• ಈ ಪ್ಿಶಸಿತಯನುು ಗೆದ್ದ ಮೊದ್ಲ ಫೆ್ಿಂಚ್ ಕಾದ್ಂಬರಿಕಾರ ಡೆೋವಿಡ್ ಡಯೋಪ್
• ಇಂಟರ್ಾಯಮಷ್ಟ್ನಲ್ ಬುಕರ್ ಪ್ಿಶಸಿತ, ಪ್ಿತ್ರ ವಷ್ಟ್ಮ ಮತೆ ತಂದ್ು ಭಾಷೆಯಂದ್ ಇಂಗ್ರ್ಷೆೆ ಅನುವಾದಿಸಲಪಟಟ ಮತ್ುತ 
ಯುರೆ್ೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ ಡಮ್ ಅಥ್ವಾ ಐಲೆಮಂಡ್ ನಲ್ಲ್ ಪ್ಿಕಟವಾದ್ ಪ್ುಸತಕಕಾಾಗ್ರ ನಿೋಡಲಾಗ್ುತ್ತದೆ



2) ಇತ್ರತೋಚೆಗೆ ಚೋರ್ಾ ನಡೆಸಿದ್ "ಕೃತ್ಕ ಸ ಯಮ" ಪ್ರಿೋಕೆ್ಷಯ ಹೆಸರೆೋನು?
What is the name of the "Artificial Sun" test conducted by China, recently?

ಎ) ವೆಸ್ಟಟ
ಬಿ) ಈಸ್ಟಟ 
ಸಿ) ಉತ್ತರ
ಡಿ) ಇವುಗ್ಳಲ್ಲ್ ಯಾವುದ್  ಇಲ್
ಬಿ) ಈಸ್ಟಟ
• EAST: Experimental Advanced Superconducting Tokamak
• ಈ ಕೃತ್ಕ ಸ ಯಮನಿಂದ್ 120 ಮಲ್ಲಯನ್ಸ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಲ್ಯಸ್ಟ ತಾಪ್ಮಾನವನುು ಅಳಯೆಲಾಯತ್ು
• ಚೋರ್ಾದ್ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಏಜೆನಿ್ಯ ಹೆಸರು: ಸಿಎನ್ಸ ಎಸ್ಟ ಎ (ಚೋರ್ಾ ರಾಷಿರೋಯ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಆಡಳಿತ್)
• ಚೋರ್ಾ ಕಾಯಪಿಟಲ್: ಬಿೋಜಂಗ
• ಕರೆನಿ್: ಯುವಾನ್ಸ ಅಥ್ವಾ ರೆನಿಿನಿಿ
• ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಕಿ್ ಜನ್ಸ ಪಿಂಗ



3) ಇತ್ರತೋಚೆಗೆ, ವೃದ್ಧರ ಆರೆೈಕೆ ಮತ್ುತ ಸಹಾಯಕಾಾಗ್ರ ಸಾಮಾಜಕ ರ್ಾಯಯ ಸಚವರು ಯಾವ ಯೋಜರೆ್ಯನುು 
ಘ ೋಷಿಸಿದಾದರೆ?
Recently, which project has been announced by the Minister of Social Justice for the 
care and assistance of elderly people?

ಎ) ಕೆೋರ್ ಯ 
ಬಿ) Wage
ಸಿ) SAGE 
ಡಿ) ವಿೋ ಅರ್ ವಿಥ್ ಯು 
ಸಿ) SAGE 

• SAGE: Senior Care Aging Growth Engine
• ಸಾಮಾಜಕ ರ್ಾಯಯ ಸಚವ: ಶ್ಿೋ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹೆ ್ೋಟ್



4) ಇತ್ರತೋಚೆಗೆ "ವಿಶವ ಬಾಯಂಕ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಲಹೆಗಾರ" ಆಗ್ರ ಯಾವ ಭಾರತ್ರೋಯ ಶ್ಕ್ಷಕರನುು ರೆ್ೋಮಸಲಾಗ್ರದೆ?
Which Indian teacher has been appointed as "World Bank Education Advisor" 
recently?

ಎ) ರಂಜತ್ ಸಿಂಗ ದೆೋಸಲೆ *
ಬಿ) ಟಿ ಎನ್ಸ ರ್ಾರಾಯಣ್
ಸಿ) ಪ್ಿದಿೋಪ್ ಸಿಂಧೆ
ಡಿ) ಇವುಗ್ಳಲ್ಲ್ ಯಾವುದ್  ಇಲ್
ಎ) ಪ್ಾಯಟಿಿಕ್ ಅಮೊೋತ್

• ರಂಜತ್ ಸಿಂಗ ದೆೋಸಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಣುು ಮಗ್ುವಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣವನುು ಉತೆತೋಜಸಲು ಮತ್ುತ ಕ ಯಆರ್ ಆಧಾರಿತ್ 
ಪ್ಠ್ಯ ಪ್ುಸತಕಗ್ಳನುು ಒದ್ಗ್ರಸಿದ್ದಕಾಾಗ್ರ "ಜಾಗ್ತ್ರಕ ಶ್ಕ್ಷಕ ಪ್ಿಶಸಿತ 2020" ನಿೋಡಲಾಯತ್ು



5) ಎನ್ಸ ಐಟಿಐ ಆಯೋಗ ಇತ್ರತೋಚೆಗೆ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮಾಡಿದ್ "ಎಸ್ಟ ಡಿಜ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡೆಕ್್ 2020-21" ಪ್ಿಕಾರ, 
ಯಾವ ರಾಜಯಕೆಾ ಪ್ಿಥ್ಮ ಸಾಾನ ಸಿಕಿಾದೆ?
According to the "SDG India Index 2020-21" released by NITI Aayog recently, which 
state has got the first position?

ಎ) ಬಿಹಾರ
ಬಿ) ಕೆೋರಳ 
ಸಿ) ಒಡಿಶಾ
ಡಿ) ಗೆ ೋವಾ 
ಬಿ) ಕೆೋರಳ 
❖ಆಥಿಿಕ್, ಸ್ಮ್ಜಿಕ್ ಮತು ಿಪ್ರಿಸರ ನಿಯತ್ೆಂಕ್ಗಳ ಮೇಲನ ರ್ಜಯಗಳು ಮತುಿ ಕನೇೆಂದ್್ರಡಳತ ಪ್ರದ್ನೇಶ್ಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ 
ಮೌಲಯಮ್ಪ್ನ್ದ ಆರ್್ರದ ಮೇಲನ ಈ ಸೂರ್ಚಯನ್ುೆ ಬಿಡುಗಡನ ಮ್ಡಲ್ಗಿದ್ನ.

❖ಈ ಪ್ಟಿಿಯಲಿಿ ಬಿಹ್ರ ಕನಳಭ್ಗದಲಿಿದ್ನಕನೇೆಂದ್್ರಡಳತ ಪ್ರದ್ನೇಶ್ಗಳ ಪ್ಟಿಿಯಲಿಿ ಚೆಂಡಿೇಗಡ  ಪ್ರಥಮ ಮತು ಿದ್ನಹಲಿ ಎರಡನನೇ 
ಸ್ೆನ್ದಲಿಿದ್ನ.

❖ಎನ್ಐಟಿಐ ಆಯೇಗ್: The National Institution for Transforming India

❖ಸ್ೆಪ್ನನ: 01 ಜನ್ವರಿ 2015/ಅಧಯಕ್ಷರು: ಭ್ರತದ ಪ್ರರ್್ನಿ
❖ಉಪ್ಧಯಕ್ಷ: ರ್ಜಿೇವ್ ಕ್ುಮ್ರ್ /ಸಿಇಒ: ಅಮತ್ಭ್ ಕ್ೆಂರ್ತ



6) ಇತ್ರತೋಚೆಗೆ "ಆಕಿಮಣಕಾರಿ ಮಕಾಳ ಬಲ್ಲಪ್ಶುಗ್ಳ ಅಂತ್ರರಾಷಿರೋಯ ದಿನ" ವನುು ಆಚರಿಸಲಾಯತ್ು?
On which day "International Day of Innocent Children Victims of Aggression" was 
observed recently?

ಎ) 2 ಜ ನ್ಸ
ಬಿ) 3 ಜ ನ್ಸ
ಸಿ) 4 ಜ ನ್ಸ 
ಡಿ) 5 ಜ ನ್ಸ

ಸಿ) 4 ಜ ನ್ಸ

• ಮಕಾಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ುತ ಹಕುಾಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಜಾಗ್ೃತ್ರ ಮ ಡಿಸಲು ಈ ವಷ್ಟ್ಮವನುು ಪ್ಿತ್ರ ವಷ್ಟ್ಮ ಜ ನ್ಸ 4
ರಂದ್ು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ುತ್ತದೆ.



7) ಇತ್ರತೋಚೆಗೆ ಮಾರಿಷ್ಟ್ಸ್ಟ ನ ಮಾಜ ಪ್ಿಧಾನಿ ನಿಧ್ನರಾದ್ರು, ಅವರ ಹೆಸರೆೋನು?
Recently the former Prime Minister of Mauritius passed away, what is his name?

ಎ) ಅನಿರುದ್ಧ ಜಗ್ರ್ಾುಥ್ 
ಬಿ) ಪ್ಿವಿೋಣ್ ಜಗ್ರ್ಾುಥ್
ಸಿ) ಸಿಂಧಿಯಾ ಜಗ್ರ್ಾುಥ್
ಡಿ) ಇವುಗ್ಳಲ್ಲ್ ಯಾವುದ್  ಇಲ್
ಎ) ಅನಿರುದ್ಧ ಜಗ್ರ್ಾುಥ್ 

• ರಾಜಧಾನಿ: ಪೆ್ ೋಟ್ಮ ಲ ಯಸ್ಟ
• ಕರೆನಿ್: ಮಾರಿಷಿಯನ್ಸ ರ ಪ್ಾಯ
• ಪಿಎಂ: ಪ್ಿವಿೋಂದ್ ಜುಗಾುಥ್



8) ಆಫಿಿಕನ್ಸ ಯ ನಿಯನ್ಸ ಇತ್ರತೋಚೆಗೆ ಯಾವ ದೆೋಶದ್ ಸದ್ಸಯತ್ವವನುು ರದ್ುದಗೆ ಳಿಸಿದೆ?
The African Union has recently canceled the membership of which country?

ಎ) ಪ್ಾಕಿಸಾತನ
ಬಿ) ಮಾಲ್ಲ 
ಸಿ) ಭ ತಾನ್ಸ
ಡಿ) ಮಾಲ್ಲಡೋವ್ಸ್ 

ಬಿ) ಮಾಲ್ಲ 
• ಮಾಲ್ಲಯ ಮಲ್ಲಟರಿ ಪ್ಡೆಗ್ಳು ಜನರಿಂದ್ ಚುರ್ಾಯತ್ವಾದ್ ಸಕಾಮರವನುು ಬೆದ್ರಿಸಿ ದ್ಂಗೆ ನಡೆಸಿದ್ ನಂತ್ರ 
ಈ ನಿಧಾಮರ ತೆಗೆದ್ುಕೆ ಳಳಲಾಗ್ರದೆ

• ಮಾಲ್ಲ: ಬಮಾಕೆ 
• ಕರೆನಿ್: ಪ್ಶ್ಿಮ ಆಫಿಿಕಾದ್ ಸಿಎಫ್ ಎ ಫ್ಾಿಂಕ್



9) ಇತ್ರತೋಚೆಗೆ ಭಾರತ್ರೋಯ ವಾಯುಪ್ಡೆಯ (ಐಎಎಫ್) ಉಪ್ಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ರ ರೆ್ೋಮಕಗೆ ಂಡವರು ಯಾರು?
Who has been appointed as the Vice-Chief of the Indian Air Force (IAF) recently?

ಎ) ಕರಮ್ ವಿೋರ್ ಸಿಂಗ
ಬಿ) ಆರ್ ಕೆ ಎಸ್ಟ ಭದ್ುರಿಯಾ
ಸಿ) ವಿವೆೋಕ್ ರಾಮ್ ಚೌಧ್ರಿ 
ಡಿ) ಇವುಗ್ಳಲ್ಲ್ ಯಾವುದ್  ಇಲ್
ಸಿ) ವಿವೆೋಕ್ ರಾಮ್ ಚೌಧ್ರಿ 

• ಭಾರತ್ರೋಯ ವಾಯುಪ್ಡೆ (ಐಎಎಫ್)
• ಸಾಾಪ್ರೆ್: 8 ಅಕೆ ಟೋಬರ್ 1932
• ಐಎಎಫ್ ಮುಖ್ಯಸಾ / ಏರ್ ಚೋಫ್ ಮಾಷ್ಟ್ಮಲ್: ಆಕೆಮಎಸ್ಟ ಭಡೌರಿಯಾ



10) ಇತ್ರತೋಚೆಗೆ ಎನ್ಸಐಟಿಐ ಆಯೋಗ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲ್ ಗೆ ೋವಾ ಸಕಾಮರವು ಯಾವ 'ಯೋಜರ್ಾ ಮಂಡಳಿ' ಯನುು 
ರಚಸಿದೆ?
Recently which 'Planning Body' has been created by the Goa Government on the 
lines of NITI Aayog?

ಎ) GIFT
ಬಿ) GOTI
ಸಿ) GONO
ಡಿ) ಇವುಗ್ಳಲ್ಲ್ ಯಾವುದ್  ಇಲ್

ಎ) GIFT

• GIFT: Goa Institution for Future Transformation
• ರಾಜಧಾನಿ: ಪ್ಂಜ
• ಸಿಎಂ: ಪ್ಿಮೊೋದ್ ಸಾವಂತ್
• ರಾಜಯಪ್ಾಲರು: ಭಗ್ತ್ ಸಿಂಗ ಕೆ ಶಯರಿ (ಹೆಚುಿವರಿ ಅಧಿಕಾರ )



11) ಕರೆ ೋರ್ಾ ಮುಕತ ಗಾಿಮ ಸಪಧೆಮಯನುು ಯಾವ ರಾಜಯ ಸಕಾಮರ ಇತ್ರತೋಚೆಗೆ ಘ ೋಷಿಸಿದೆ?
Which state government has recently announced Corona free village competition?

ಎ) ಒಡಿಶಾ
ಬಿ) ರಾಜಸಾಾನ
ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 
ಡಿ) ಕರ್ಾಮಟಕ 

ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
• ರಾಜಧಾನಿ: ಮುಂಬೆೈ
• ರಾಜಯಪ್ಾಲರು: ಭಗ್ತ್ ಸಿಂಗ ಕೆ ಶಯರಿ
• ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ: ಉದ್ಧವ್ಸ ಠಾಕೆಿ



12) ಯಾವ ರಾಜಯ ಸಕಾಮರ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ 33% ಮೋಸಲಾತ್ರ ಘ ೋಷಿಸಿದೆ?
Which state government has announced 33% reservation for girls?

ಎ) ಹರಿಯಾಣ
ಬಿ) ಬಿಹಾರ 
ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಡಿ) ಉತ್ತರ ಪ್ಿದೆೋಶ 

ಬಿ) ಬಿಹಾರ 
• ರಾಜಯದ್ ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ ಮತ್ುತ ವೆೈದ್ಯಕಿೋಯ ಕಾಲೆೋಜುಗ್ಳಲ್ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ 33% ಮೋಸಲಾತ್ರ 
ಘ ೋಷಿಸುವುದ್ರೆ ಂದಿಗೆ ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತ್ರೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬುಧ್ವಾರ ಪ್ಿಮುಖ್ ನಿಧಾಮರ ಕೆೈಗೆ ಂಡಿದಾದರೆ.

• ರಾಜಯಪ್ಾಲರು: ಫ್ಾಗ್ು ಚೌಹಾನ್ಸ
• ರಾಜಧಾನಿ: ಪ್ಾಟಾು
• ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ: ನಿತ್ರೋಶ್ ಕುಮಾರ್



13) ಜ 7 ಆರೆ ೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗ್ಳಿಗೆ ಇತ್ರತೋಚೆಗೆ ಯಾವ ದೆೋಶ ಆತ್ರಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
Which country will host the G7 health ministers recently?

ಎ) ಫ್ಾಿನ್ಸ್
ಬಿ) ಜಮಮನಿ
ಸಿ) ಬಿಿಟನ್ಸ 
ಡಿ) ಕೆನಡಾ  

ಸಿ) ಬಿಿಟನ್ಸ 

ರಾಣಿ: ರಾಣಿ ಎಲ್ಲಜಬೆತ್ II
ರಾಜಧಾನಿ: ಲಂಡನ್ಸ
ಜನಸಂಖೆ್ಯ: 6.66 ಕೆ ೋಟಿ (2019) ಯುರೆ ೋಸಾಟಟ್
ಪ್ಿಧಾನಿ: ಬೆ ೋರಿಸ್ಟ ಜಾನ್ನ್ಸ



14) 2021 ರ ಟೆೈಮ್್ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಏಷಾಯ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ ಶೆಿೋಯಾಂಕದ್ಲ್ಲ್ ಯಾವ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ 
ಅಗ್ಿಸಾಾನದ್ಲ್ಲ್ದೆ?
Which University has topped the Times Higher Education Asia University Rankings 
of 2021?
ಎ) ಐಐಎಸಿ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು
ಬಿ) ಐಐಟಿ ಕಾನುಪರ್
ಸಿ) ಸಿಂಘುವಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ 
ಡಿ) ಇವುಗ್ಳಲ್ಲ್ ಯಾವುದ್  ಇಲ್

ಸಿ) ಸಿಂಘುವಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ

• ಎರಡರೆ್ೋ ಸಾಾನವನುು ಚೋರ್ಾದ್ ಪಿೋಕಿಂಗ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯವು ಪ್ಡೆದ್ುಕೆ ಂಡಿದೆ. ಮ ರರೆ್ೋ ಮತ್ುತ ಐದ್ರೆ್ೋ 
ಶೆಿೋಯಾಂಕಗ್ಳನುು ಸಿಂಗಾಪ್ುರ್ ವಾಸಿಮಟಿಗ್ಳು ಪ್ಡೆದ್ುಕೆ ಂಡಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ಹಾಂಗ ಕಾಂಗ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ
ರ್ಾಲಾರೆ್ೋ ಸಾಾನದ್ಲ್ಲ್ದೆ.

• ಐಐಎಸಿ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು (37 ರೆ್ೋ ಸಾಾನ), ಐಐಟಿ ರೆ ೋಪ್ರ್ ಮತ್ುತ ಐಐಟಿ ಇಂದೆ ೋರ್ ಏಷಾಯದ್ ಟಾಪ್ 100
ವಿಶವವಿದಾಯಲಯಗ್ಳಲ್ಲ್ ಸಾಾನ ಪ್ಡೆದಿವೆ



15) ಇತ್ರತೋಚೆಗೆ 'ಅಲೆ ೋಕ್ ಕುಮಾರ್' ಯಾವ ರಾಜಯದ್ ಹೆ ಸ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಮದ್ಶ್ಮಯಾಗ್ರದಾದರೆ?
Recently 'Alok Kumar' has become the new Chief Secretary of which state?

ಎ) ಜಾಖ್ಮಂಡ್
ಬಿ) ತ್ರಿಪ್ುರ 
ಸಿ) ಬಿಹಾರ್
ಡಿ) ಪ್ಂಜಾಬ್ 

ಬಿ) ತ್ರಿಪ್ುರ 

• ರಾಜಧಾನಿ: ಅಗ್ತ್ಮಲಾ
• ರಾಜಯಪ್ಾಲ: ರಮೋಶ್ ಬೆೈಸ್ಟ
• ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ: ಬಿಪ್ಾ್ಬ್ ಕುಮಾರ್ ದೆೋಬ್



16) ವಾಟ್್ ಆಯಪ್ ಗೆ  ಭಾರತ್ದ್ ಕುಂದ್ುಕೆ ರತೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗ್ರ ರೆ್ೋಮಕಗೆ ಂಡವರು ಯಾರು?
Who has been appointed as the Grievance Officer for India by WhatsApp?

ಎ) ಅಚೆೋತಾ ಶ್ಿೋ ಕೃಷ್ಟ್ು
ಬಿ) ಶ್ಿೋ ಕುಮಾರ್ ಬಾಯನಜಮ
ಸಿ) ಪ್ರೆೋಶ್ ಬಿ ಲಾಲ್ 
ಡಿ) ಇವುಗ್ಳಲ್ಲ್ ಯಾವುದ್  ಇಲ್
ಸಿ) ಪ್ರೆೋಶ್ ಬಿ ಲಾಲ್

• ವಾಟಾ್ಪ್ ಸಾಾಪ್ರೆ್: 2009;
• ವಾಟಾ್ಪ್ ಸಿಇಒ: ವಿಲ್ ಕಾಯಥ್ ಕಾಟ್ಮ (ಮಾಚ್ಮ 2019–);
• ವಾಟಾ್ಪ್ ಪ್ಿಧಾನ ಕಚೆೋರಿ: ಮರೆ್ ್ ಪ್ಾಕ್ಮ, ಕಾಯಲ್ಲಫೆ್ ೋನಿಮಯಾ, ಯುರೆ್ೈಟೆಡ್ ಸೆಟೋಟ್್;
• ವಾಟಾ್ಪ್ ಸಾವಧಿೋನ ದಿರ್ಾಂಕ: 19 ಫೆ್ಬಿವರಿ 2014;
• ವಾಟಾ್ಪ್ ಸಂಸಾಾಪ್ಕರು: ಜಾನ್ಸ ಕೌಮ್, ಬಿಿಯಾನ್ಸ ಆಕಟನ್ಸ;
• ವಾಟಾ್ಪ್ ಪೆ್ ೋಷ್ಟ್ಕ ಸಂಸೆಾ: ಫೆ್ೋಸ್ಟ ಬುಕ್.



ಹಿೆಂದಿನ್  ಪ್ರಶ್ನೆ

ಧನ್ಯವ್ದಗಳು

30 ಕೌಶ್ಲಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕ್ಲನೇಜುಗಳು ಮತುಿ ಒೆಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್್ಯಲಯವನ್ುೆ ಸ್ೆಪಿಸುವ 
ಆದ್ನೇಶ್ವನ್ುೆ ಯ್ವ ರ್ಜಯ ಅೆಂಗಿೇಕ್ರಿಸಿದ್ನ?

ಎ) ಆೆಂಧರಪ್ರದ್ನೇಶ್
ಬಿ) ಕ್ನ್ಿಟ್ಕ್
ಸಿ) ಕನೇರಳ
ಡಿ) ತಮಳುನ್ಡು



Comment Stars



ಇೆಂದಿನ್   ಪ್ರಶ್ನೆ

'ಒನ್ ನನೇಷನ್, ಒನ್ ಸ್ಿಯೆಂಡಡ್ಸಿ' ಯೇಜನನಗನ ಸನೇರಲು ಯ್ವ ಸೆಂಸನೆ ಮೊದಲ ಕ್ೆಂಪ್ನಿಯ್ಗಿದ್ನ?

ಎ. ಆರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಒ
ಬಿ. ಡಿಆಡಿಿಒ
ಸಿ. ಇಸನೂರೇ
ಡಿ. ನ್ಸ್



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 
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