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ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ?

ಎ) 03 ಜೂನ್                          ಬಿ) 05 ಜೂನ್
ಸಿ) 04 ಜೂನ್                          ಡಿ) 06 ಜೂನ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಷ್ಾಾದ ಮೊದಲ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಮೊರಿ ಅಧ್ಾಯನ 
ಕಾಯಾಾಗಾರವನನು ಆಯೀಜಿಸಿದವರನ ಯಾರನ?
ಎ) ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಬಿ) ಐಐಟಿ ಕಾನನುರ್
ಸಿ) ಐಐಟಿ ಮದಾಾಸ್ ಡಿ)ಐಐಟಿ ರೂಪರ್ 
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ಕನೂೆಂಕಣ ರನೈಲ್ನೆ ವ್್ಾಪಿ್ತಯ 9 ರನೈಲು ನಿಲ್್ಾಣಗಳಲಿಿ ಸೆಯೆಂ ದ್ಖಲು ಸೌಲಭ್ಾದ ಮಳನ ಮ್ಪ್ನ ಕನ ೆಂದರಗಳನುೆ 
ಸ್ಾಪ್ತಸಲ್್ಗಿದನ.

• ಪ್ರವ್್ಹ ಕುರಿತು ಮುನೂ್ಚನನ ನಿ ಡುವ ಸೆಂಬೆಂಧ ಮೂರು ಸಾಳಗಳಲಿಿ ವಿಶ್ನ ಷ ವಾವಸನಾಯನುೆ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲ್್ಗಿದನ
ಎೆಂದು ಕನೂೆಂಕಣ ರನೈಲ್ನೆ ನಿಗಮ ತಿಳಿಸಿದನ.

• ಕನೂೆಂಕಣ ರನೈಲು ಮ್ಗಗವು ಮಹ್ರ್ಷರ, ಗನೂ ವ್್ ಹ್ಗೂ ಕನ್ಗಟಕದ ಮೂಲಕ ಹ್ಯುಾ ಹನೂ ಗುತದಿನ. ಕನೂೆಂಕಣ 
ಪ್ರದನ ಶದಲಿಿ ಮುೆಂಗ್ರು ಅವಧಿಯಲಿಿ ಭ್ರಿ ಮಳನಯ್ಗುತಿದನ. ಹ ಗ್ಗಿ 740 ಕಿ.ಮ . ಉದಾದ ಮ್ಗಗದಲಿಿ ಈ 
ಸಮಯದಲಿಿ ರನೈಲುಗಳ ಸೆಂಚ್ರಕನೆ ಸ್ಕಷುು ಅಡಿಿಯುೆಂಟ್ಗುತಿದನ.

• ಮಜಗ್ೆಂವ, ಚಿಪ್ೂೂಣ, ರತೆಗಿರಿ, ವಿಲ್್ೆಡನ, ಕನಕವಲಿ, ಮಡಗ್ೆಂವ, ಕ್ರವ್್ರ, ಭ್ಟೆಳ ಹ್ಗೂ ಉಡುಪ್ತಗಳಲಿಿ ಮಳನ 
ಮ್ಪ್ನ ಕನ ೆಂದರಗಳನುೆ ಸ್ಾಪ್ತಸಲ್್ಗಿದನ.

• ಮನಗ್ೆಂವ ಹ್ಗೂ ವಿ ರ  ನಡುವ್ನ ಕ್ಳಿ ನದಿ ಹರಿಯುವ ಸಾಳದಲಿಿ, ಸ್ವಿತಿರ ನದಿ ಬಳಿ (ವಿ ರ  ಹ್ಗೂ ಸ್ಪನ 
ವ್್ಮಣನ ನಡುವ್ನ), ವಶಿಷ್ಟು ನದಿ ಬಳಿ (ಚಿಪ್ೂೂಣ ಹ್ಗೂ ಕಮಠನ ನಡುವ್ನ) ಪ್ರವ್್ಹ ಮುನೂ್ಚನನ ಕನ ೆಂದರಗಳನುೆ
ಸ್ಾಪ್ತಸಲ್್ಗಿದನ. ದಿಢ ರ  ಪ್ರವ್್ಹ ಬೆಂದ ಸೆಂದಭ್ಗದಲಿಿ, ನದಿಗಳಲಿಿ ನಿ ರು ಅಪ್ಯದ ಮಟು ತಲುಪ್ತದ್ಗ ಈ 
ಕನ ೆಂದರಗಳು ಅಧಿಕ್ರಿಗಳಿಗನ ಎಚಚರಿಕನ ಸೆಂದನ ಶವನುೆ ರವ್್ನಿಸುತವಿ್ನ ಎೆಂದು ನಿಗಮ ತಿಳಿಸಿದನ.

• ಗ್ಳಿಯ ವ್ನ ಗವನುೆ ಅಳನಯುವ ಮ್ಪ್ಕಗಳನುೆ ನ್ಲುೆ ಸಾಳಗಳಲಿಿ ಅಳವಡಿಸಲ್್ಗಿದನ. ಬನ ಲ್್ಪ್ುರ, ರತೆಗಿರಿ ಹ್ಗೂ
ಮಡಗ್ೆಂವಗಳಲಿಿ ನಿಯೆಂತರಣ ಕನೂಠಡಿಗಳನುೆ ಸ್ಾಪ್ತಸಲ್್ಗಿದನ. ನನೈರುತಾ ಮುೆಂಗ್ರು ಬರುವ ದಿನಗಳಲಿಿ ಮತಿಷುು
ಚುರುಕ್ಗುವ ಕ್ರಣ ಈ ಕರಮಗಳನುೆ ಕನೈಗನೂಳೂಲ್್ಗಿದನ ಎೆಂದು ನಿಗಮ ತಿಳಿಸಿದನ.



ಇೆಂಡನೂ ನನ ಷ್್ಾದ ಮೆರ್ಪ್ತ ಜ್್ೆಲ್್ಮುಖಿ ಸನೂಫ ಟ:

• ಭ್ೂವ್ನೈಜ್ಞ್ನಿಕ ವಿಪ್ತು ಿತೆಂತರಜ್ಞ್ನ ಸೆಂಶ್ನ  ಧನನ ಮತು ಿಅಭಿವೃದಿಿ ಕನ ೆಂದರದ ಪ್ರಕ್ರ, ಇೆಂಡನೂ ನನ ಷ್್ಾದ ಮೆರ್ಪ್ತ 
ಜ್್ೆಲ್್ಮುಖಿಯು ನ್ಲುೆ ಬ್ರಿ ಸನೂಫ ಟಗನೂೆಂಡು ಲ್್ವ್್ ಕುಳಿಯೆಂದ 1,500 ಮ ಟರ ಗನ ಹರಡಿತು.

❖ಹನಚುಚ ಸಕಿರಯ ಜ್್ೆಲ್್ಮುಖಿ:
• ಮೆರ್ಪ್ತಯನುೆ ಇೆಂಡನೂ ನನ ಷ್್ಾದ ಅತಾೆಂತ ಸಕಿರಯ ಜ್್ೆಲ್್ಮುಖಿ ಎೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್್ಗಿದನ. ಇದು ನ್ಲುೆ ಬ್ರಿ 

ಸನೂಫ ಟಿಸಿತು ಮತುಿ 43 ಹಮಪ್ತ ಭ್ೂಕೆಂಪ್ಗಳನುೆ ಅನುಭ್ವಿಸಿತು.
• ಪ್ವಗತವು ಪ್ವಗತದ ಶಿಖರದಿೆಂದ 50 ಮ ಟರ ಎತರಿದ ದಪ್ಪ ಬಿಳಿ ಹನೂಗನಯನುೆ ಹನೂಡನಯುತಿತಿು.ಿ

❖ಮೆರ್ಪ್ತ ಪ್ವಗತ:
• ಇೆಂಡನೂ ನನ ಷ್್ಾ ಮತುಿ ಜ್್ವ್್ನಿ ಸ್ ಭ್ಷ್ನಯಲಿ,ಿ ಮೆರ್ಪ್ತ ಎೆಂದರನ ಬನೆಂಕಿ ಪ್ವಗತ.
• ಇದು ಇೆಂಡನೂ ನನ ಷ್್ಾದ ಮಧಾ ಜ್್ವ್್ ಮತುಿ ಯ ಗಕತಗದ ಗಡಿಯಲಿರಿುವ ಸಕಿರಯ ಸ್ರಟನೂೊಲಲ್್ೆನನೂ ಆಗಿದನ.
• ಅತಾೆಂತ ಸಕಿರಯ ಜ್್ೆಲ್್ಮುಖಿ, 1548 ರಿೆಂದ ನಿಯಮತವ್್ಗಿ ಸನೂಫ ಟಗನೂೆಂಡಿದನ.
• ಇದು 2.4 ಮಲಿಯನ್ ಜನಸೆಂಖ್ನಾಯನುೆ ಹನೂೆಂದಿರುವ ಯ ಗಕತಗ ನಗರದ ಸಮ ಪ್ದಲಿಿದನ. 1,700 ಮ ಟರ 

ಎತರಿದ ಜ್್ೆಲ್್ಮುಖಿಯ ಪ್ಶೆಗಗಳಲಿಿ ಹಲವ್್ರು ಜನರು ಹಳಿೂಗಳಲಿಿ ವ್್ಸಿಸುತಿಿದ್ಾರನ, ಇದರಿೆಂದ್ಗಿ ಸ್ವುನನೂ ವು 
ಸೆಂಭ್ವಿಸುತದಿನ.

• ಇದನುೆ ದಶಕದ ಜ್್ೆಲ್್ಮುಖಿಗಳಲಿಿ ಒೆಂದನೆಂದು ಗನೂತುಿಪ್ಡಿಸಲ್್ಗಿದನ.



ಕನ ರಳ ‘ಜ್ಞ್ನ ಆರ್ಥಗಕ ಮಷನ್’ ಪ್ರರೆಂಭಿಸಿದನ

• ಜೂನ್ 4 ರೆಂದು ರ್ಜಾ ಬಜ್ನಟ ನಲಿಿ ಉಪ್ಕರಮವನುೆ ಘೂ ಷ್ಟಸಲ್್ಯತು. ಇದನುೆ ಕನ ರಳ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುಿ ಇನನೂೆ ವ್ನ ಶನ್ ಸ್ರಟನಜಿಕ್ ಕೌನಿ್ಲ್ (ಕನ-ಡಿಐಎಸಿ್) ನನ ತೃತೆ ವಹಸುತಿಿದುಾ, 
ಜುಲ್ನೈ 15 ರ ಮೊದಲು ಅವರು ಸಮಗರ ಯ ಜನ್ ವರದಿಯನುೆ ಸಲಿಿಸಲಿದ್ಾರನ.

ಜ್ಞ್ನ ಆರ್ಥಗಕ ಮಷನ್ ಬಗನೆ:
• ವಿದ್ಾವೆಂತ ಜನರಿಗನ ಉದನೂಾ ಗ ಒದಗಿಸುವ ನಿರೆಂತರ ಪ್ರಯತೆಗಳನುೆ ತರಲು ಮತುಿ ಒೆಂದನ 

ಕ್ಯಗಕರಮದಡಿ ‘ಜ್ಞ್ನ ಕ್ಮಗಕರಿಗನ’ ಬನೆಂಬಲ ನಿ ಡುವ ಯ ಜನನಯನುೆ 
ಪ್ರರೆಂಭಿಸಲ್್ಗುವುದು.

• ತಮಮ ಮನನಗಳಿಗನ ಹತಿರಿದಲಿಿ ಕನಲಸ ಮ್ಡುವ ಮತುಿ ಉದನೂಾ ಗದ್ತರನೂೆಂದಿಗನ ಸೆಂವಹನ 
ನಡನಸುತಿಿರುವ ಜ್ಞ್ನ ಕ್ಮಗಕರಿಗನ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಾಗಳು ಮತುಿ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಭ್ದರತ್ 
ವಾವಸನಾಯನುೆ ಒದಗಿಸುವ ಯ ಜನನಯನುೆ ರೂಪ್ತಸಲ್್ಗುವುದು.



• ಅನುಷ್ ಾ್ನ ಮತುಿ ಧನಸಹ್ಯ ಉದನಾ ಶಗಳಿಗ್ಗಿ, ‘ಜ್ಞ್ನ ಆರ್ಥಗಕ ನಿಧಿ’ ರಚಿಸಲ್್ಗುವುದು.
• ಕೌಶಲಾಗಳನುೆ ಉತನ ಿಜಿಸಲು ಮತುಿ ಉನೆತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸನಾಯನುೆ ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಮತುಿ ತ್ೆಂತಿರಕ 

ಪ್ರಿವತಗನನಗ್ಗಿ, ಜ್ಞ್ನ ಆರ್ಥಗಕ ನಿಧಿಯನುೆ ₹ 200 ಕನೂ ಟಿಯೆಂದ ₹ 300 ಕನೂ ಟಿಗನ 
ಹನಚಿಚಸಲ್್ಯತು.

• ಕನ ರಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಕ್ ಗಫನೂ ಸ್ಗ ಮ್ಾನನ ಜ ಮೆೆಂಟ ಸಿಸುಮ್:
• ಕನ ರಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಕ್ ಗಫನೂ ಸ್ಗ ಮ್ಾನನ ಜ ಮೆೆಂಟ ಸಿಸುಮ್ ಅನುೆ ಎಪ್ತಜ್ನ ಅಬುಾಲ್ ಕಲ್್ೆಂ

ತ್ೆಂತಿರಕ ವಿಶೆವಿದ್ಾಲಯವು ಸ್ಾಪ್ತಸಿತು.
• ಇದು ಇದುವರನಗನ 27,000 ಉದನೂಾ ಗ ಆಕ್ೆಂಕ್ಷಿಗಳನುೆ ನನೂ ೆಂದ್ಯಸಿದನ.
• ಈ ವಾವಸನಾಯು ಕುಡುೆಂಬಸಿರ  ಮಷನ್ ನ ಉಪ್-ಮಷನ್ ಆಗಿದನ.
• ಇದು ಕನ-ಡಿಐಎಸಿ್ ಮತುಿ ಹನಚುಚವರಿ ಕೌಶಲಾ ಸೆಂಪ್ದನನ ಕ್ಯಗಕರಮದ (ಎಎಸ್ಎಪ್ತ) ಕ್ಮಗಕರು

ಮತುಿ ಕ್ಯಗನಿವ್್ಗಹಕರಿಗನ ತರಬನ ತಿ ನಿ ಡುತಿದನ.



1) ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ?
When is World Environment Day celebrated?

ಎ) 03 ಜೂನ್
ಬಿ) 05 ಜೂನ್ 
ಸಿ) 04 ಜೂನ್
ಡಿ) 06 ಜೂನ್
ಬಿ) 05 ಜೂನ್ 

• ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನನು ವಾಷ್ಟ್ಾಕವಾಗಿ ಜೂನ್ 5 ರಂದನ ಆಚರಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 
ಜಾಗೃತ್ ಮತ್ನತ ಕಾಮವನನು ಉತೆತೀಜಿಸನವ ವಿಶ್ವಸಂಸೆ್ೆಯ ಪಾಮನಖ ವಾಹನವಾಗಿದೆ.



2) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಸ್ಾ ಯಾವ ಗಾಹವನನು ಅಧ್ಾಯನ ಮಾಡಲನ ಡೆೀವಿನ್ಸಿ + ಮತ್ನತ ವೆರಿಟಾಸ್ ಹೆಸರಿನ ಎರಡನ 
ಕಾಯಾಗಳನನು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸಿದೆ?
Recently NASA has announced two missions named DAVINCI + and VERITAS to 
study which planet?

ಎ) ಬನಧ್
ಬಿ) ಗನರನ
ಸಿ) ಶ್ನಕಾ 
ಡಿ) ಶ್ನ್ಸ 
ಸಿ) ಶ್ನಕಾ
• ನಾಾಷನಲ್ ಏರೊೀನಾಟಿಕಿ್ಸ ಅಂಡ್ ಸೆ್ುೀಸ್ ಅಡಿಿನ್ಸಸೆ್ರೀಷನ್ (ನಾಸ್ಾ) ಶ್ನಕಾ ಗಾಹವನನು ಅಧ್ಾಯನ ಮಾಡನವ 
ಗನರಿಯನನು ಹೊಂದಿರನವ ಎರಡನ ಹೊಸ ಕಾಯಾಗಳನನು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸಿದೆ. 

• ನಾಸ್ಾದ ಪತ್ಾಕಾ ಪಾಕಟಣೆಯ ಪಾಕಾರ, DAVINCI + ಮತ್ನತ VERITAS ಹೆಸರಿನ ಕಾಯಾಾಚರಣೆಗಳು 
ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಡಿಸಕವರಿ ಕಾಯಾಕಾಮದ ಒಂದನ ಭಾಗವಾಗಿರನತ್ತದೆ



3) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರನ ನಾಾಯಮಂಡಳಿ ಯಾವ ರಾಜಾದ ವಿಶ್ವಮಿತ್ಾ ನದಿ ಯೀಜನೆಗೆ ಅನನಮೊೀದನೆ 
ನ್ಸೀಡಿದೆ?
Recently the National Green Tribunal has approved the Vishwamitri river project of 
which state?

ಎ) ತ್ಮಿಳುನಾಡನ
ಬಿ) ಗನಜರಾತ್ 
ಸಿ) ಹಿಮಾಚಲ ಪಾದೆೀಶ್
ಡಿ)ಮಿಜೊರಮ್ 
ಬಿ) ಗನಜರಾತ್ 
• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರನ ನಾಾಯಮಂಡಳಿಯ (ಎನ್ ಜಿಟಿ) ಪಾಧಾನ ನಾಾಯಪೀಠ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗನಜರಾತ್ ನ ವಡೊೀದರಾ
ಮನನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರೊಾರೆೀಷನ್ (ವಿಎಂಸಿ) ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಮಿತ್ಾ ನದಿ ಕ್ರಾಯಾ ಯೀಜನೆಯನನು 
ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲನ ನ್ಸದೆೀಾಶ್ನ, ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ನತ ನದಿಯ ಸಮಗಾತೆಯನನು ಕಾರಾಡಿಕೊಳುುವುದನ ಸೆ್ೀರಿದಂತೆ 
ಸಿದಧತೆ ನ್ಸೀಡಿತ್ನ.

• ಎನ್ ಜಿಟಿಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷರನ: ಆದರ್ಶಾ ಕನಮಾರ್ ಗೊೀಯೆಲ್; /ಎನ್ ಜಿಟಿ ಪಾಧಾನ ಕಚೆೀರಿ: ನವದೆಹಲಿ;
• ಗನಜರಾತ್ ಮನಖಾಮಂತ್ಾ: ವಿಜಯ್ ರೂರಾನ್ಸ; /ಗನಜರಾತ್ ರಾಜಾರಾಲ: ಆಚಾಯಾ ದೆೀವವಾತ್.



4) ಯಾವ ಆಟಗಾರನ್ಸಗೆ ವಷಾದ ಕ್ರವಿ ಕ್ರಾಕೆಟಿಗ ಪಾಶ್ಸಿತ ನ್ಸೀಡಲಾಗಿದೆ?
Which player has been awarded the Kiwi Cricketer of the year award??

ಎ) ಡೆವೊನ್ ಕಾನೆವೀ
ಬಿ) ಕೆನ್ ವಿಲಿಯಮಿನ್
ಸಿ) ಕೆೈಲ್ ಜೆೀಮಿೀಸನ್ 
ಡಿ) ರಾಸ್ ಟೆೀಲರ್
ಸಿ) ಕೆೈಲ್ ಜೆೀಮಿೀಸನ್ 

• ಕೆೈಲ್ ಜಾಮಿಸನ್ ಅವರನ ರೆಲೀಯಸ್ಾ ಕಾಾಪು 2021 ಆವೃತ್ತಯನನು ಗೆದಿಿದಾಿರೆ, ಇದನನು ನೂಾಜಿಲೆಂಡ್ 
ಆಟಗಾರರನ ಮತ್ನತ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬಬಂದಿ ತ್ಮಿ 'ವಷಾದ ಕ್ರಾಕೆಟಿಗ' ಎಂದನ ಮತ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಆಟಗಾರನ್ಸಗೆ 
ನ್ಸೀಡಲಾಗನತ್ತದೆ.



5) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಸಧ್ನರಾದ ಕಾಲಿಪಟುಂ ರಾಮರಾವ್ ಪಾಸಿದಧರಾಗಿದಿರನ?
Recently passed away Kalipatnam Rama Rao was a famous?

ಎ) ಲೆೀಖಕ
ಬಿ) ಬರಹಗಾರ 
ಸಿ) ಗಾಯಕ
ಡಿ) ನಟ 

ಬಿ) ಬರಹಗಾರ

❖ಕ್ರ್ ಮ್ಸುರ ಎೆಂದು ಕರನಯಲಪಡುವ ಕ್ಳಪ್ಟುಣೆಂ ರ್ಮರ್ವ್ ಅವರು ಭ್ರತಿ ಯ ಕವಿ ಮತು ಿತನಲುಗು ಸಣಣ ಕಥನಗಳಿಗನ 
ಹನಸರುವ್್ಸಿಯ್ಗಿದಾರು. 

❖1995 ರಲಿಿ ತನಲುಗಿನಲಿಿ ಸ್ಹತಾ ಅಕ್ಡನಮ ಪ್ರಶಸಿಯಿನುೆ ಯಜೆಮ್ ಟು ಟ್ಮಡಿ ಎೆಂಬ ಸಣಣ ಕಥನಗಳಿಗ್ಗಿ ಗನದಾರು.



6) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಸಿಐಸಿಐ ಲೊಂಬಾಡ್ಾ ಸೆ್ೀವಾ ಕರೆಗಳ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೀಧ್ನೆಯನನು ಸವಯಂಚಾಲಿತ್ಗೊಳಿಸಲನ ಯಾವ 
ಕಂಪನ್ಸಯಂದಿಗೆ ರಾಲನದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ?
Recently ICICI Lombard has partnered with which company to automate the audit 
of service calls?

ಎ) ಅಮೆಜಾನ್
ಬಿ) ಮೆೈಕೂೆಾೀಸ್ಾಫ್್ಟ 
ಸಿ) ಗೂಗಲ್
ಡಿ) ಯಾಹೂ 
ಬಿ) ಮೆೈಕೂೆಾೀಸ್ಾಫ್್ಟ

• ಮೆೈಕೂೆಾೀಸ್ಾಫ್ಟ್ ಕಾರೊಾರೆೀಶ್ನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಬಹನರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ಕಂಪನ್ಸಯಾಗಿದನಿ, ವಾಷ್ಟ್ಂಗ್ನ್ ನ 
ರೆಡ್ ಮಂಡ್ ನಲಿಲ ಪಾಧಾನ ಕಚೆೀರಿಯನನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ ಕಂಪೂಾಟರ್ ಸ್ಾಫ್ಟ್ ವೆೀರ್, ಗಾಾಹಕ ಎಲೆಕಾರನ್ಸಕಿ್ಸ, 
ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಕಂಪೂಾಟರ್ ಗಳು ಮತ್ನತ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸೆ್ೀವೆಗಳನನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸನತ್ತದೆ, ತ್ಯಾರಿಸನತ್ತದೆ, ಪರವಾನಗಿ 
ನ್ಸೀಡನತ್ತದೆ, ಬೆಂಬಲಿಸನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡನತ್ತದೆ.

• ಸಿಇಒ: ಸತ್ಾ ನಾಡೆಲಾಲ (4 ಫೆಬಾವರಿ 2014–)
• ಸ್ಾೆಪನೆ: 4 ಏಪಾಲ್ 1975, ಅಲನಬಕಕ್ಸಾ, ನೂಾ ಮೆಕ್ರಿಕೊ, ಯನನೆೈಟೆಡ್ ಸೆ್್ೀಟಿ್ಸ
• ಪಾಧಾನ ಕಚೆೀರಿ: ರೆಡಿಂಡ್, ವಾಷ್ಟ್ಂಗ್ನ್, ಯನನೆೈಟೆಡ್ ಸೆ್್ೀಟಿ್ಸ /ಸ್ಾೆಪಕರನ: ಬಿಲ್ ಗೆೀಟಿ್ಸ, ರಾಲ್ ಅಲೆನ್



7) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉದಾಮ ಮತ್ನತ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರನ ನೆೀಮಕಗೊಂಡಿದಾಿರೆ?
Who has been appointed as the President of Digital Business and Technology 
recently?

ಎ) ಪರೆೀರ್ಶ ಬಿ ಲಾಲ್
ಬಿ) ಟಿ.ವಿ.ನರೆೀಂದಾ
ಸಿ) ರಾಜೆೀರ್ಶ ನಂಬಿಯಾರ್ 
ಡಿ) ಅನನಪಮ್ ಖೆೀರ್ 
ಸಿ) ರಾಜೆೀರ್ಶ ನಂಬಿಯಾರ್ 

• ರಾಜೆೀರ್ಶ ನಂಬಿಯಾರ್ ಕಾಯಾನ್ಸವಾಾಹಕ ಉರಾಧ್ಾಕ್ಷ ಮತ್ನತ ಕಾಗಿುಜೆಂಟ್ಸ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗಿ 
2021 ರ ಜೂನ್ 4 ರಿಂದ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗಿ (ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕಾುಲಜಿ) ನೆೀಮಕಗೊಂಡಿದಾಿರೆ



8) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ದೆೀಶ್ದ ಸಕಾಾರವು ಲಿಂಗಾಯತ್ರನನು ನೆೀಮಿಸನವ ಕಂಪನ್ಸಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ರೊಾೀತಾಿಹ 
ನ್ಸೀಡನತ್ತದೆ?
Recently the government of which country will provide tax incentives to companies 
that employ transgenders?

ಎ) ನೆದಲಾಾಾಂಡ್ಿ
ಬಿ) ಬಾಂಗಾಲದೆೀಶ್ 
ಸಿ) ಆಸೆ್ರೀಲಿಯಾ
ಡಿ) ನೂಾಜಿಲಾಾಂಡ್ 

ಬಿ) ಬಾಂಗಾಲದೆೀಶ್ 
• ರಾಜಧಾನ್ಸ: ಡಾಕಾ
• ಜನಸಂಖೆಾ: 16.3 ಕೊೀಟಿ (2019) ವಿಶ್ವ ಬಾಾಂಕ್ಸ
• ಕರೆನ್ಸಿ: ಬಾಂಗಾಲದೆೀಶ್ ತ್ಕಾ
• ಪಾಧಾನ್ಸ: ಶೆೀಖ್ ಹಸಿೀನಾ



9) ಖನ್ಸಜ ಸಂಪನೂಿಲ ಕೆ್ೀತ್ಾದಲಿಲ ಸಹಕಾರಕಾಕಗಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ನತ ಯಾವ ದೆೀಶ್ದ ನಡನವಿನ ಒಪುಂದಕೆಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 
ಕೆೀಂದಾ ಸಚಿವ ಸಂಪನಟ ಅನನಮೊೀದನೆ ನ್ಸೀಡಿದೆ?
Recently the Union Cabinet has approved the MoU between India and which 
country for cooperation in the field of mineral resources?

ಎ) ಫಾಾನ್ಿ
ಬಿ) ಇರಾಕ್ಸ
ಸಿ) ಅಜೆಾಂಟಿೀನಾ 
ಡಿ) ಇರಾಕ್ಸ 
ಸಿ) ಅಜೆಾಂಟಿೀನಾ 

• ಅಧ್ಾಕ್ಷ: ಆಲಬಟೊಾ ಫೆನಾಾಂಡೆಜ್
• ರಾಜಧಾನ್ಸ: ಬೂಾನಸ್ ಐರಿಸ್
• ಜನಸಂಖೆಾ: 4.49 ಕೊೀಟಿ (2019) ವಿಶ್ವ ಬಾಾಂಕ್ಸ
• ಕರೆನ್ಸಿ: ಅಜೆಾಂಟಿೀನಾದ ರೆಸೆ್ೂ



10) 451 ಆರೊೀಗಾ ಮತ್ನತ ಕ್ೀೆಮ ಕೀೆಂದಾಗಳನನು ಸ್ಾೆಪಸಲನ ಯಾವ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೂೀಷ್ಟ್ಸಿದೆ?
Which state government has recently announced to set up 451 health and wellness 
centres?

ಎ) ಒಡಿಶಾ
ಬಿ) ಉತ್ತರಾಖಂಡ 
ಸಿ) ತ್ಮಿಳುನಾಡನ
ಡಿ) ಮಧ್ಾ ಪಾದೆೀಶ್ 

ಬಿ) ಉತ್ತರಾಖಂಡ 

• ಮನಖಾಮಂತ್ಾ: ತ್ರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾವತ್
• ರಾಜಾರಾಲ: ಬೆೀಬಿ ರಾಣಿ ಮೌಯಾ
• ಜನಸಂಖೆಾ: 1.01 ಕೊೀಟಿ (2012)



11) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಷ್ಾಾದ ಮೊದಲ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಮೊರಿ ಅಧ್ಾಯನ ಕಾಯಾಾಗಾರವನನು ಆಯೀಜಿಸಿದವರನ
ಯಾರನ?
Who has recently hosted Asia's first International Memory Studies Workshop?

ಎ) ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ
ಬಿ) ಐಐಟಿ ಕಾನನುರ್
ಸಿ) ಐಐಟಿ ಮದಾಾಸ್ 
ಡಿ) ಐಐಟಿ ರೂಪರ್ 

ಸಿ) ಐಐಟಿ ಮದಾಾಸ್

• ಐಐಟಿ ಮದಾಾಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಷ್ಾಾದ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಮೊರಿ ಅಧ್ಾಯನಗಳ ಮೊದಲ ಕಾಯಾಾಗಾರವನನು
ವಾಸತವಿಕವಾಗಿ ಆಯೀಜಿಸಿತ್ನತ. 

• ಕಾಯಾಾಗಾರವನನು 2021 ರ ಏಪಾಲ್ 26 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ನ ಮತ್ನತ 108 ನೊೀಂದಾಯಿತ್ 
ಭಾಗವಹಿಸನವವರನ ಇದಿರನ



12) ಸತ್ತ್ ಎರಡನೆೀ ಬಾರಿಗೆ 'ಕೊೀರಾ ಅಮೆೀರಿಕಾ'ವನನು ಯಾವ ದೆೀಶ್ ಆಯೀಜಿಸನತ್ತದೆ?
Which country will host 'Copa America' for the second time in a row?

ಎ) ರೆರನ
ಬಿ) ಬೆಾಜಿಲ್ 
ಸಿ) ಕೊಲಂಬಿಯಾ
ಡಿ) ಇರಾನ್ 

ಬಿ) ಬೆಾಜಿಲ್ 
• CONMEBOL ಕೊೀರಾ ಅಮೆರಿಕಾ 1975 ರವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಫನಟಾಬಲ್ ಚಾಂಪಯನ್ ಶಿಪ್ ಎಂದನ 
ಕರೆಯಲುಡನತ್ತದೆ, ಇದನ CONMEBOL ನ್ಸಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತ್ಂಡಗಳ ನಡನವೆ ಸುಧಿಾಸಿದ ಪಾಮನಖ ಪನರನಷರ 
ಫನಟ್ಸ ಬಾಲ್ ಪಂದಾಾವಳಿ.

• ಇದನ ಈಗಲೂ ನಡೆಯನತ್ತರನವ ಅತ್ಾಂತ್ ಹಳಯೆ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫನಟಾಬಲ್ ಸುಧೆಾಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದ 
ಅತ್ ಹೆಚನು ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೂರನೆ ಸುಧೆಾಯಾಗಿದೆ.



13) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂನ್ಸಯನ್ ಟಾಾಬ್ ಸಿಕೀಮ್ 2021 ಅನನು ಯಾವ ಯೂನ್ಸಯನ್ ಪಾದೆೀಶ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ನೆಂಟ್ಸ 
ಗವನಾರ್ ರಾಾರಂಭಿಸಿದಾಿರೆ?
Recently the Lieutenant Governor of which union territory has launched YounTab
Scheme 2021?
ಎ) ಚಂಡಿೀಗಡ
ಬಿ) ಜಮನಿ ಮತ್ನತ ಕಾಶಿೀರ
ಸಿ) ಲಡಾಕ್ಸ 
ಡಿ) ರಾಂಡಿಚೆೀರಿ

ಸಿ) ಲಡಾಕ್ಸ

ಕೆೀಂದಾ ಪಾದೆೀಶ್: 31 ಅಕೂೆ್ೀಬರ್ 2019
ರಾಜಧಾನ್ಸಗಳು: ಲೆೀಹ್, ಕಾಗಿಾಲ್
ಲಡಾಕ್ಸ ಗವನಾರ್: ಆರ್.ಕೆ.ಮಾಥನರ್



14) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಜಿೀವ್ ಕೊಹಿಲಯನನು ಯಾವ ದೆೀಶ್ದ ಭಾರತ್ದ ಮನಂದಿನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೆೀಮಿಸಲಾಗಿದೆ?
Recently Sanjiv Kohli has been appointed as the next Ambassador of India to which 
country?

ಎ) ಸಿಂಗಾಪನರ
ಬಿ) ಸೆ್ಬಿಾಯಾ 
ಸಿ) ಮಾರಿಷಸ್
ಡಿ) ಶಿಾೀಲಂಕಾ

ಬಿ) ಸೆ್ಬಿಾಯಾ 

• ರಾಜಧಾನ್ಸ: ಬೆಲ್ ಗೆಾೀಡ್
• ಅಧ್ಾಕ್ಷ: ಅಲೆಕಿಂಡರ್ ವುಸಿಕ್ಸ
• ಕರೆನ್ಸಿ: ಸಬಿಾಯನ್ ದಿನಾರ್



15) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಕಾಾರವು ರಾಷರಮಟ್ದಲಿಲ ಕನ್ಸಷಠ ವೆೀತ್ನವನನು ನ್ಸಗದಿಪಡಿಸನವ ತ್ಞರ ರ ಗನಂಪನನು ರಚಿಸಿದೆ?
Recently the government has constituted an expert group headed by whom to fix 
the minimum wage at the national level?

ಎ) ಕೆ ಶಿಾೀನ್ಸವಾಸನ್
ಬಿ) ನರೆೀಂದಾ ಮಿತ್ತಲ್
ಸಿ) ಅಜಿತ್ ಮಿಶಾಾ 
ಡಿ) ನರೆೀಂದಾ ಮಿತ್ತಲ

ಸಿ) ಅಜಿತ್ ಮಿಶಾಾ 

• ರೊಾಫೆಸರ್ ಅಜಿತ್ ಮಿಶಾಾ ನೆೀತ್ೃತ್ವದ ತ್ಞರ ರ ಗನಂಪನನು ಸಕಾಾರ ರಚಿಸಿದನಿ, ಇದನ ಕನ್ಸಷಠ ವೆೀತ್ನ ಮತ್ನತ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಡಿಯ ಕನ್ಸಷಠ ವೆೀತ್ನವನನು ನ್ಸಗದಿಪಡಿಸನವ ಕನರಿತ್ನ ಶಿಫಾರಸನಗಳನನು ನ್ಸೀಡನತ್ತದೆ.



16) ತೊೀಟಗಾರಿಕೆಯ ಸಮಗಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನನು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುಲನ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಕಲಸ್ರ್ ಅಭಿವೃದಿಧ 
ಕಾಯಾಕಾಮವನನು ವಾಸತವಿಕವಾಗಿ ರಾಾರಂಭಿಸಿದವರನ ಯಾರನ?
Who has virtually launched the Horticulture Cluster Development Programme to 
ensure holistic growth of horticulture?

ಎ) ಅಜನಾನ್ ಮನಂಡಾ
ಬಿ) ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹೊಲೀಟ್ಸ
ಸಿ) ನರೆೀಂದಾ ಸಿಂಗ್ ತೊೀಮರ್ 
ಡಿ) ರವಿಶ್ಂಕರ್ ಪಾಸ್ಾದ್
ಸಿ) ನರೆೀಂದಾ ಸಿಂಗ್ ತೂೆೀಮರ್ 

• ತೊೀಟಗಾರಿಕೆಯ ಸಮಗಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನನು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುಲನ ಕೆೀಂದಾ ಕೃಷ್ಟ್ ಮತ್ನತ ರೆೈತ್ರ ಕಲಾಾಣ ಸಚಿವ 
ನರೆೀಂದಾ ಸಿಂಗ್ ತೊೀಮರ್ ತೊೀಟಗಾರಿಕ ೆಸಿಡಿಪಯನನು ವಾಸತವಿಕವಾಗಿ ರಾಾರಂಭಿಸಿದರನ.



ಹೆಂದಿನ  ಪ್ರಶ್ನೆ

ಧನಾವ್್ದಗಳು

'ಒನ್ ನನ ಷನ್, ಒನ್ ಸ್ುಯೆಂಡಡ್ಸಗ' ಯ ಜನನಗನ ಸನ ರಲು ಯ್ವ ಸೆಂಸನಾ ಮೊದಲ 
ಕೆಂಪ್ನಿಯ್ಗಿದನ?

ಎ. ಆರ ಡಿ ಎಸ್ ಒ
ಬಿ. ಡಿಆಡಿಗಒ
ಸಿ. ಇಸನೂರ 
ಡಿ. ನ್ಸ್



Comment Stars



ಇೆಂದಿನ   ಪ್ರಶ್ನೆ

ಅೆಂಡಮ್ನ್ ನಿಕನೂ ಬ್ರ ಆಮಗ ಕಮ್ೆಂಡ್ಸ ನ ಕಮ್ೆಂಡರ ಇನ್ ಚಿ ಫ್ ಆಗಿ ಯ್ರನುೆ 
ನನ ಮಸಲ್್ಗಿದನ?

ಎ) ದಿ ಪ್ಕ್ ಕುಮ್ರ
ಬಿ) ಮನನೂ ಜ ಗುಪ್ಿ
ಸಿ) ರ್ಶಿ ಕುಮ್ರ
ಡಿ) ಅಜಯ್ ಸಿೆಂಗ್



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


ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

https://bit.ly/3uAeJnK

