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ಆಲಿಕಲ್ಲು ವಿರನೂೋಧಿ ಬೆಂದೂಕಲ ಪ್ರೋಕ್ಷನ ಮ್ಡಿದ ಹಿಮ್ಚಲ್ ಪ್ರದನೋಶ: (Anti-hail gun test by Himachal 

Pradesh)

• ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳನಯೆಂದ್ಗಿ ಬನಳನ ಹ್ನಿಯನ್ಲೆ ಎದಲರಸಲತ್ತರಿಲವ ತನೂೋಟಗ್ರರಗನ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಲ್ಲ ಸಥಳೋಯವ್ಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ‘ಆಲಿಕಲ್ಲು ವಿರನೂೋಧಿ ಬೆಂದೂಕಲ’ (Anti-hail gun) ಗಳ  ಬಳಕನಯನ್ಲೆ, ಹಿಮ್ಚಲ್ ಪ್ರದನೋಶ 
ಸಕ್ಾರವು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಲಿದನ.

• ‘ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳನ’ ಎೆಂದರನೋನ್ಲ?: ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳನಯಲ ‘ಕಲುಮಲಲನೂೋನಿೆಂಬಸ್ ಮೋಡಗಳೆಂದ’ (Cumulonimbus 
Clouds) ರೂಪ್ಲಗನೂಳುುತ್ಿದನ.ಈ ಹತಿ್ತ ಮಳನ ಮೋಡಗಳು ಸ್ಮ್ನ್ುವ್ಗಿ ತ್ಲೆಂಬ್ ವಿಶ್್ಲ್ ಮತ್ಲಿ ಗ್ಢವ್ದ 
ಮೋಡಗಳ್ಗಿವನ, ಮತ್ಲ ಿಗಲಡಲಗಲ ಮತ್ಲ ಿಮೆಂಚಿಗನ ಕ್ರಣವ್ಗಬಹಲದಲ.

• ಈ ಮೋಡಗಳಲಿು, ಗ್ಳಯಲ ನಿೋರನ್ ಹನಿಗಳನ್ಲೆ ತ್ಮಮೆಂದ್ಧಗನ ಎತ್ರಿಕನೆ ಕನೂೆಂಡನೂಯಲುತ್ದಿನ, ಅಲಿು ನಿೋರನ್ ಹನಿಗಳು 
ಹಿಮದೆಂತನ ಹನಪ್ಲುಗಟಲುತಿ್ವನ. 

• ಈ ಹನಪ್ಲುಗಟ್ಟುದ ನಿೋರನ್ ಹನಿಗಳು ಮಳನಯ ರೂಪ್ದಲಿು ಕನಳಗನ ಬೋಳಲ್ಲ ಪ್್ರರೆಂಭಿಸಲತ್ವಿನ,ಆದರನ ಶೋಘ್ರದಲನುೋ ಅವುಗಳನ್ಲೆ 
ಗ್ಳಯೆಂದ ಹಿೆಂದಕನೆ ತ್ಳುಲ್ಗಲತಿ್ದನ ಮತ್ಲ ಿಹನಚಿಿನ್ ಹನಿಗಳು ಅವುಗಳ ಮೋಲನ ಸೆಂಗರಹವ್ಗಲತಿ್ವನ, ಇದರ ಪ್ರಣ್ಮವ್ಗಿ 
ಹನಪ್ಲುಗಟ್ಟುದ ನಿೋರನ್ ಹನಿಗಳ ಅೆಂದರನ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮೋಲನ ಅನನೋಕ ಪ್ದರಗಳ ಮೆಂಜಲಗಡನೆಗಳು ಉೆಂಟ್ಗಲತ್ವಿನ.

• ಈ ಹನಪ್ಲುಗಟ್ಟುದ ನಿೋರನ್ ಹನಿಗಳು ಕನಳಗನ ಬದಲು ಮತನ ಿಮೋಲ್ಕನೆ ಹನೂೋಗಲವ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಲ ಈ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ತ್ಲೆಂಬ್ 
ಭ್ರವ್ಗಲವವರನಗನ ಪ್ಲನ್ರ್ವತ್ಾನನಯ್ಗಲತ್ದಿನ ನ್ೆಂತ್ರ ಈ ಆಲಿಕಲ್ಲು, ಮಳನಯ ರೂಪ್ದಲಿು ಭೂಮಯ ಮೋಲನ ಬೋಳಲ್ಲ 
ಪ್್ರರೆಂಭಿಸಲತ್ದಿನ.



‘ಆಲಿಕಲ್ಲು ವಿರನೂೋಧಿ ಬೆಂದೂಕಲ’ :
• ಆಲಿಕಲ್ಲು ವಿರನೂೋಧಿ ಬೆಂದೂಕಲ (Anti-Hail Gun)ಮೋಡಗಳಲಿು ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳ ಬನಳವಣಿಗನಯನ್ಲೆ ತ್ಡನಯಲ್ಲ ‘ಆಘಾತ್ 

ತ್ರೆಂಗಗಳನ್ಲೆ’(Shock Waves) ಉತ್ುದ್ಧಸಲವ ಯೆಂತ್ರವ್ಗಿದನ.
• ಇದಲ ತ್ಲನಕನಳಗ್ದ ಗನೂೋಪ್ಲರವನ್ಲೆ ಹನೂೋಲ್ಲವ ಹಲ್ವ್ರಲ ಮೋಟರ್ ಎತ್ರಿದ ಸಿಥರ ರಚನನಯ್ಗಿದನ ಮತ್ಲಿ ಆಕ್ಶದ 

ಕಡನಗನ ತನರನಯಲವ ಉದು ಮತ್ಲಿ ಕ್ರರದ್ದ ಶೆಂಕಲವಿನ್ಕ್ರದ ಕನೂಳವನಯನ್ಲೆ ಹನೂೆಂದ್ಧರಲತ್ದಿನ.
• ಅಸಿಟಲಿೋನ್ ಅನಿಲ್ ಮತ್ಲಿ ಗ್ಳಯ ಸನೂಫೋಟಕ ಮಶರಣವನ್ಲೆ(mixture of acetylene gas and air) ಗನ್ ನ್ 

ಕನಳಭ್ಗದಲಿು ತ್ಲೆಂಬಸಿ ಗನ್ ನಿೆಂದ ಗಲೆಂಡಲ ಹ್ರಸಲ್ಗಲತ್ದಿನ, ಇದರ ಪ್ರಣ್ಮವ್ಗಿ ‘ಆಘಾತ್ ತ್ರೆಂಗಗಳು’ 
ಉೆಂಟ್ಗಲತ್ವಿನ. ಈ ‘ಆಘಾತ್ ತ್ರೆಂಗ’ಗಳ ವನೋಗವು ಶಬುದ ವನೋಗಕ್ರೆೆಂತ್ ಹನಚ್್ಿಗಿರಲತ್ಿದನ ಅೆಂದರನ, ಸೂಪ್ಸ್ಾನಿಕ್ 
ವಿಮ್ನ್ದ್ಧೆಂದ ಹನೂರಹನೂಮಲಮವ ಶಬುಕ್ರೆೆಂತ್ ಹನಚಿಿನ್ ವನೋಗ.

• ಈ ಆಘಾತ್ ತ್ರೆಂಗಗಳು ಮೋಡಗಳಲಿುನ್ ನಿೋರನ್ ಹನಿಗಳು ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳ್ಗಿ ಬದಲ್ಗಲವುದನ್ಲೆ ತ್ಡನಯಲತ್ದಿನ, 
ಇದರೆಂದ ಅವು ಸ್ಮ್ನ್ು ಮಳನಹನಿಗಳ್ಗಿ ಬೋಳುತ್ವಿನ.

ಹಿಮ್ಚಲ್ ಪ್ರದನೋಶದಲಿು ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳನ ಏಕನ ದನೂಡೆ ಸಮಸನುಯ್ಗಿದನ?
▪ ಮ್ರ್ ಾನಿೆಂದ ಮೋ ವರನಗಿನ್ ಪ್ರತ್ತ ಬನೋಸಿಗನಯಲಿು, ಹಿಮ್ಚಲ್ದ ಹಣಲು ಉತ್ುದ್ಧಸಲವ ಪ್ರದನೋಶಗಳಲಿು ನಿರೆಂತ್ರವ್ಗಿ 

ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳನಯಲ ಸನೋಬಲ, ಪ್ನೋರಳನ ಮತ್ಲಿ ಇತ್ರ ಬನಳನಗಳನ್ಲೆ ನ್ಶಪ್ಡಿಸಲತ್ಿದನ, ಇದರೆಂದ ರನೈತ್ರಗನ ಭ್ರ 
ನ್ಷುವ್ಗಲತ್ದಿನ. ನ್ಕಾೆಂದ ಮತ್ಲ ಿಥಿಯೋಗ ನ್ೆಂತ್ಹ ಕನಲ್ವು ಆಲಿಕಲ್ಲು ಪೋಡಿತ್ ಪ್ರದನೋಶಗಳಲಿು, ಕನಲ್ವೊಮಮ ಇೆಂತ್ಹ 
ಬರಲಗ್ಳಗಳು ಹಣಿುನ್ ತನೂೋಟದಲಿು ಸೆಂಪ್ೂಣಾ ಸನೋಬನ್ ಬನಳನಗಳನ್ಲೆ ನ್ಶಮ್ಡಲತ್ವಿನ.



SAGE ಪ್ನೂೋಟಾಲ್:
• ಇತ್ತಿೋಚ್ನಗನ, ಭ್ರತ್ದ ವೃದಿ ನ್ಗರಕರಗನ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಲ್ಲ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ನ್ುಯ ಮತ್ಲಿ ಸಬಲಿೋಕರಣ 

ಸಚಿವರಲ ‘ಸಿೋನಿಯರ್ ಕನೋರ್ ಏಜಿೆಂಗ ಗನೂರೋತ್ ಎೆಂಜಿನ್’ (Seniorcare Aging Growth Engine-

SAGE) ಉಪ್ಕರಮ ಮತ್ಲಿ SAGE ಪ್ನೂೋಟಾಲ್ ಅನ್ಲೆ ಪ್ ರ್ರೆಂಭಿಸಿದ್ುರನ.
• ವಿಶ್್ಾಸ್ಹಾ ಸ್ುರ್ಟಾ ಅಪ ಗಳೆಂದ ವೃದಿರ ಆರನೈಕನ ಉತ್ುನ್ೆಗಳು ಮತ್ಲಿ ಸನೋವನಗಳನ್ಲೆ ಒದಗಿಸಲ್ಲ ಈ 

ಪ್ನೂೋಟಾಲ್ “ಒೆಂದಲ-ನಿಲ್ಲಗಡನ” ಕನೋೆಂದರವ್ಗಲಿದನ.
• SAGE ಅಡಿಯಲಿು ಆಯೆೆ ಮ್ಡಲ್ದ ಸ್ುರ್ಟಾ ಅಪ ಗಳು ಆರನೂೋಗು, ಪ್ರಯ್ಣ, ಹಣಕ್ಸಲ, 

ಕ್ನ್ೂನ್ಲ, ವಸತ್ತ, ಆಹ್ರ ಮಲೆಂತ್ದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷನೋತ್ರಗಳಲಿುನ್ ವೃದಿರಗನ ನ್ವಿೋನ್ ಉತ್ುನ್ೆಗಳು ಮತ್ಲಿ
ಸನೋವನಗಳನ್ಲೆ ಒದಗಿಸಲತ್ಿದನ.

• ಸ್ಮ್ಜಿಕ ನ್ುಯ ಮತ್ಲಿ ಸಬಲಿೋಕರಣ ಸಚಿವ್ಲ್ಯವು ಈ ಯೋಜನನಗನ ಸಹ್ಯಕರ್ಗಿ 
ಕ್ಯಾನಿವಾಹಿಸಲತ್ಿದನ.

• ಆಯು ಪ್ರತ್ತ ಸ್ುರ್ಟಾ ಅಪ ಗನ ಒೆಂದಲ ಬ್ರಯ ಇಕ್ರಾಟ್ಟಯ್ಗಿ ರೂ .1 ಕನೂೋಟ್ಟ ವರನಗನ ಹಣವನ್ಲೆ 
ಒದಗಿಸಲ್ಗಲವುದಲ.



INS ಸೆಂಧ್್ುಕ್:

• ಇದಲ ಭ್ರತ್ತೋಯ ನೌಕ್ಪ್ಡನಯ ಅತ್ುೆಂತ್ ಹಳನಯ ಹನೈಡನೂರೋಗ್ರಫಿಕ್ ಸಮೋಕ್ಷ್ ಹಡಗಲ ಮತ್ಲಿ ಸಥಳೋಯವ್ಗಿ 
ವಿನ್ುಸಗನೂಳಸಿ ಮತ್ಲಿ ನಿಮಾಸಲ್ುಟು ಅದರ ವಗಾದ ಮದಲ್ನನಯದಲ.

• 40 ವಷಾಗಳ ಸನೋವನಯ ನ್ೆಂತ್ರ ಇದನ್ಲೆ ಇತ್ತಿೋಚ್ನಗನ ಸನೋವನಯೆಂದ ಹಿೆಂಪ್ಡನಯಲ್ಯತ್ಲ.
• ಭ್ರತ್ತೋಯ ನೌಕ್ಪ್ಡನಯ 40 ವಷಾಗಳ ಸನೋವನಯ ಅವಧಿಯಲಿು, ಐಎನ್ಎಸ್ ಸೆಂಧ್್ುಕ್ ನನರನಯ ರ್ಷರಗಳು 

ಸನೋರದೆಂತನ ಭ್ರತ್ತೋಯ ಪ್ಯ್ಾಯ ದ್ಧಾೋಪ್ದ ಪ್ಶಿಮ ಮತ್ಲಿ ಪ್ೂವಾ ಕರ್ವಳಗಳಲಿು 200 ಪ್ರಮಲಖ 
ಹನೈಡನೂರೋಗ್ರಫಿಕ್ ಸಮೋಕ್ಷನಗಳನ್ಲೆ ಕನೈಗನೂೆಂಡಿತ್ಲಿ.

• ಈ ಹಡಗಲ ಹಲ್ವ್ರಲ ಪ್ರಮಲಖ ಕ್ಯ್ಾಚರಣನಗಳಲಿು ಸಕ್ರರಯವ್ಗಿ ಭ್ಗವಹಿಸಿದನ:
• ಆಪ್ರನೋಷನ್ ಪ್ವನ್ – 1987 ರಲಿು ಶರೋಲ್ೆಂಕ್ದಲಿು ಭ್ರತ್ತೋಯ ಶ್್ೆಂತ್ತ ಪ್್ಲ್ನ್ ಪ್ಡನಗನ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಲ್ಲ 

ತನರಳತ್ಲಿ.
• ಆಪ್ರನೋಷನ್ ರನೋನನೂಬೋ – 2004 ರ ಸಲನ್ಮಯ ನ್ೆಂತ್ರ ಮ್ನ್ವಿೋಯ ನನರವು ನಿೋಡಿತ್ಲ.
• ಮದಲ್ ಜೆಂಟ್ಟ ಇೆಂಡನೂೋ-ಯಲಎಸ್ ಮ್ನ್ವಿೋಯ ನನರವು ಮತ್ಲ ಿವಿಪ್ತ್ಲ ಿಪ್ರಹ್ರ (HADR) ಅಭ್ುಸವ್ದ 

‘ಟನೈಗರ್-ಟರಯೆಂಫ್’ ನ್ಲಿು ಭ್ಗವಹಿಸಿತ್ಲ.ಿ



1) ಯಾವ ರಾಜಯ ಸಕಾಶರವು ಮನರ್ಮಿಂತ್ತರ ಅನ್ನಪ್ರತ್ತ ತ್ರಬೆೋತ್ತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿದೆ್?
Which state government has started Mukhyamantri Anuprati Coaching Scheme?

ಎ) ತ್ಮಿಳುನಾಡನ
ಬಿ) ರಾಜಸ್ಾಾನ್ 
ಸಿ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆ್ೋರ್
ಡಿ) ಆಿಂಧ್ರಪ್ರದೆ್ೋರ್ 

ಬಿ) ರಾಜಸ್ಾಾನ್ 

• ರಾಜಯಪ್ಾಲರನ: ಕಲಾರಜ್ ಮಿಶ್ಾರ
• ಜನ್ಸಿಂಖೆ್ಯ: 6.89 ಕೆ ೋಟಿ (2012)
• ರಾಜಧಾನಿ: ಜೆೈಪ್ನರ (ಕಾಯಶನಿರ್ಾಶಹಕ ಶ್ಾಖೆ್)



2) ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ, ಯಾವ ಕಾಯಶಕರಮದಡಿಯಲ್ಲ, ದಿಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ನಿ ಎಣೆೆಕಾಳುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಇಳುವರಿಯನ್ನು 
ನಿೋಡನವ ಬಿೋಜಗಳನ್ನು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸಲಾಗನತ್ತಿದೆ್?
Recently, under which program, seeds which provide high yield of pulses and 
oilseeds are being distributed to the farmers?

ಎ) ಬಿೋಜ ಮನೆ
ಬಿ) ಬಿೋಜ ಬಾಯಿಂಕ್
ಸಿ) ಬಿೋಜ ಮಿನಿಕಿಟ್ 
ಡಿ) ಬಿೋಜ ತೆ ೋಟ್ 
ಸಿ) ಬಿೋಜ ಮಿನಿಕಿಟ್ 
• ಕೆೋಿಂದರ ಕೃಷಿ ಸಚ್ಚವ ನ್ರೆೋಿಂದರ ಸಿಿಂಗ್ ತೆ ೋಮರ್ ಅವರನ 2021 ರ ಜ ನ 2 ರಿಂದನ ಬಿೋಜ ಮಿನಿಕಿಟ್ 
ಕಾಯಶಕರಮವನ್ನು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿದರನ.

• ಕಾಯಶಕರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲರನವ ಮಿನಿ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೆೋಿಂದರ ಏಜೆನಿ್ಗಳಾದ ನಾಫೆಡ್, ನಾಯಷನ್ಲ್ ಸಿೋಡ್್
ಕಾಪೆ್ ಶರೆೋಷನ (ಎನ ಸಿಎಸ), ಮತ್ನಿ ಗನಜರಾತ್ ಸೆ್ಟೋಟ್ ಸಿೋಡ್್ ಕಾಪೆ್ ಶರೆೋಷನ ಒದಗಿಸನತ್ತಿರೆ್ ಮತ್ನಿ 
ರಾಷಿರೋಯ ಆಹಾರ ಭದರತಾ ಮಿಷನ ಮ ಲಕ ಸಕಾಶರವು ಸಿಂಪ್ ರ್ಶ ಹರ್ವನ್ನು ನಿೋಡನತ್ತಿದೆ್.



3) ಎಸ ಐಟಿಜಿ ಇಿಂಡಿಯಾ ಇಿಂಡೆಕ್್ 2020-21ರ ಎನ ಐಟಿಐ ಆಯೋಗ್ ಅವರ 3 ನೆೋ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ ಯಾವ 
ರಾಜಯವನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ್ಕಾರ ಎಿಂದನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ್?

ಎ) ಬಿಹಾರ 
ಬಿ) ಪ್ಿಂಜಾಬ್
ಸಿ) ಜಾರ್ಶಿಂಡ್
ಡಿ) ಉತ್ಿರಾರ್ಿಂಡ್
ಎ) ಬಿಹಾರ 

• ಬಿಹಾರವನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ್ಕಾರ ಎಿಂದನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ್. ಎಸ ಡಿಜಿಗಳ ಸ ಚಯಿಂಕವು ಸ್ಾಮಾಜಿಕ, 
• ಆರ್ಥಶಕ ಮತ್ನಿ ಪ್ರಿಸರ ನಿಯತಾಿಂಕಗಳಲ್ಲ ರಾಜಯಗಳು ಮತ್ನಿ ಕೆೋಿಂದರ ಪ್ರದೆ್ೋರ್ಗಳ ಪ್ರಗತ್ತಯನ್ನು ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ 
ಮಾಡನತ್ಿದೆ್.



4) ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ಡಿಸಿಜಿಐ ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಸನುಟಿುಕ್-ವಿ ಲಸಿಕೆ ತ್ಯಾರಿಸಲನ ಯಾವ ಕಿಂಪ್ನಿಗೆ ಅನ್ನಮತ್ತ ನಿೋಡಿದೆ್?
Recently DCGI has given permission to which company to make Sputnik-V vaccine 
in India?

ಎ) ಸಿಪ್ಾಲ ಲ್ಮಿಟೆಡ್
ಬಿ) ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್
ಸಿ) ಸಿೋರಮ್ ಸಿಂಸೆ್ಾ 
ಡಿ)ಬಯೋಟೆಕ್ 
ಸಿ) ಸಿೋರಮ್ ಸಿಂಸೆ್ಾ

• ಸಿೋರಮ್ ಇನಿ್ಿಟ್ ಯಟ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಭಾರತ್ತೋಯ ಜೆೈವಿಕ ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ನಿ ಜೆೈವಿಕ ಔಷಧೋಯ 
ಕಿಂಪ್ನಿಯಾಗಿದೆ್. 

• ಇದನ ವಿರ್ಿದ ಅತ್ತದೆ್ ಡಡ ಲಸಿಕೆ ತ್ಯಾರಕ. ಇದನ ಭಾರತ್ದ ಮಹಾರಾಷರದ ಪ್ನಣೆ ನ್ಗರದಲ್ಲದೆ್ ಮತ್ನಿ ಇದನ್ನು
ಸೆ್ೈರಸ ಪ್ ನ್ರ್ಾಲಾಲ 1966 ರಲ್ಲ ಸ್ಾಾಪಿಸಿದರನ. ಸಿಇಒ: ಆದರ್ ಪ್ ನ್ರ್ಾಲಾಲ (2011–)



5) ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ನಿಧ್ನ್ರಾದ ಫನಾಶಿಂಡೆ  ಎಫ್ ಲ್ಮಾ ಬೆಲೆ ಲ ಪ್ರಸಿದಧರಾಗಿದಾರನ?
Recently passed away Fernando F Lima Bello was a famous?

ಎ) ಲೆೋರ್ಕ
ಬಿ) ನಾವಿಕ 
ಸಿ) ಗಾಯಕ
ಡಿ) ನ್ಟ್ 

ಬಿ) ನಾವಿಕ

❖ಫನ್ಾೆಂಡನೂ ಲಿಮ್ ಬನಲನೂು ಅವರಲ 1989 ರೆಂದ ಪ್ನೂೋಚಲಾಗಲ್ ನ್ ಅೆಂತ್ರರ್ಷ್ಟ್ರೋಯ ಒಲಿೆಂಪಕ್ ಸಮತ್ತಯ ಏಕನೈಕ 
ಸದಸುರ್ಗಿದುರಲ, ಅವರಲ ತ್ಮಮ ಅವಧಿಯನ್ಲೆ ಪ್ನೂೋಚಲಾಗಲ್ ಒಲಿೆಂಪಕ್ ಸಮತ್ತಯ ಅಧುಕ್ಷತನಯಲಿು ಕನೂನನಗನೂಳಸಿದರಲ.



6) ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ಅಿಂತ್ರರಾಷಿರೋಯ ಚೆಸ ಫೆಡರೆೋರ್ನ ಗೆ ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ ಲ್ೋಗ್ ಅನ್ನು ಉತೆಿೋಜಿಸಲನ ಯಾವ 
ಕಿಂಪ್ನಿಯಿಂದಿಗೆ ಒಪ್ುಿಂದ ಮಾಡಿಕೆ ಿಂಡಿದೆ್?
Recently the International Chess Federation has tied up with which company to 
promote Global Chess League?

ಎ) ಅಮೆಜಾನ
ಬಿ) ಟೆಕ್ ಮಹಿೋಿಂದ್ಾರ 
ಸಿ) ಗ ಗಲ್
ಡಿ) ಫೆೋಸನುಕ್ 
ಬಿ) ಟೆಕ್ ಮಹಿೋಿಂದ್ಾರ

• ಟೆಕ್ ಮಹಿೋಿಂದ್ಾರ ಭಾರತ್ತೋಯ ಬಹನರಾಷಿರೋಯ ಕಿಂಪ್ನಿಯಾಗಿದನಾ ಅದನ ಮಾಹಿತ್ತ ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ನಿ ವಯವಹಾರ 
ಪ್ರಕಿರಯ್ಕಯ ಹೆ ರಗನತ್ತಿಗೆ ಸೆ್ೋರೆ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ಿದೆ್. 

• ಮಹಿೋಿಂದ್ಾರ ಗ ರಪ ನ್ ಅಿಂಗಸಿಂಸೆ್ಾಯಾದ ಈ ಕಿಂಪ್ನಿಯನ ಪ್ನಣೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಚೆೋರಿಯನ್ನು ಹೆ ಿಂದಿದೆ್ 
ಮತ್ನಿ ಮನಿಂಬೆೈನ್ಲ್ಲ ನೆ ೋಿಂದ್ಾಯಿತ್ ಕಚೆೋರಿಯನ್ನು ಹೆ ಿಂದಿದೆ್.

• ಸಿಇಒ: ಸಿ. ಪಿ. ಗನನಾಶನಿ (24 ಮೆೋ 2012–)



7) ಆಿಂಫೆ ಟೆರಿಸಿನ ಬಿ ಯ ನಾಯನೆ -ಫೆೈಬರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಮೌಖಿಕ ಟಾಯಬೆಲಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಐಐಟಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದೆ್?
Which IIT has developed nano-fibre based oral tablet of Amphotericin B?

ಎ) ಐಐಟಿ ದೆ್ಹಲ್
ಬಿ) ಐಐಟಿ ಕಾನ್ನುರ್
ಸಿ) ಐಐಟಿ ಹೆೈದರಾಬಾದ್ 
ಡಿ)  ಐಐಟಿ ಜಮನು 
ಸಿ) ಐಐಟಿ ಹೆೈದರಾಬಾದ್ 
• ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ನ್ ಇಿಂಡಿಯನ ಇನ ಸಿಟಟ್ ಯಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾುಲಜಿ (ಐಐಟಿ) COVID ಚ್ಚಕಿತೆ್ಯ ನ್ಿಂತ್ರದ 
ಶಿಲ್ೋಿಂಧ್ರಗಳ ಸೆ್ ೋಿಂಕಿಗೆ ಚ್ಚಕಿತೆ್ ನಿೋಡಲನ ಆಿಂಬೆ ೋಟೆರಿಸಿನ ಬಿ ಯ ನಾಯನೆ -ಫೆೈಬರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಮೌಖಿಕ 
ಮಾತೆರಗಳನ್ನು ಎಎಿಂಬಿ ಎಿಂದನ ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದೆ್.

• ಇಿಂಡಿಯನ ಇನ ಸಿಟಟ್ ಯಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾುಲಜಿ ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಾವಶಜನಿಕ ತಾಿಂತ್ತರಕ ಮತ್ನಿ 
ಸಿಂಶೆ್ ೋಧ್ನಾ ವಿರ್ಿವಿದ್ಾಯಲಯರ್ಾಗಿದನಾ, ಇದನ ಭಾರತ್ದ ತೆಲಿಂಗಾರ್ದ ಸಿಂಗರೆಡಿಡ ಜಿಲೆಲಯಲ್ಲದೆ್. 
ಐಐಟಿಎಚ್ ಅನ್ನು 2008 ರಲ್ಲ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಯಿತ್ನ



8) ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ಐಕೆಇಎ ತ್ನ್ು ಮಬೆೈಲ್ ಶ್ಾಪಿಿಂಗ್ ಆಯಪ ಮತ್ನಿ ಇ-ಕಾಮಸಶ ಪ್ಾಲಟ್ ಫಾಮ್ಶ ಅನ್ನು ಯಾವ 
ರಾಜಯದ ಮ ರನ ನ್ಗರಗಳಲ್ಲ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸನವುದ್ಾಗಿ ಘ ೋಷಿಸಿದೆ್?
Recently IKEA has announced the launch of its mobile shopping app and e-
commerce platform in three cities of which state?

ಎ) ಮಹಾರಾಷರ
ಬಿ) ಗನಜರಾತ್ 
ಸಿ) ಹರಿಯಾರ್
ಡಿ) ಕನಾಶಟ್ಕ 

ಬಿ) ಗನಜರಾತ್
• ಆನ ಲೆೈನ ಸೆ್ ಟೋರ್ ಶ್ಾಪಿಿಂಗ್ ಅಪಿಲಕೆೋರ್ನ ನೆ ಿಂದಿಗೆ ಐಕೆಇಎ ಗನಜರಾತ್ ಗೆ ಪ್ರರೆ್ೋಶಿಸಿದೆ್.
• ಪ್ರಮನರ್ ಓಮಿುಚಾನ್ಲ್ ಗೃಹೆ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಚ್ಚಲಲರೆ ರ್ಾಯಪ್ಾರಿ ಐಕೆಇಎ ತ್ನ್ು ಮಬೆೈಲ್ ಶ್ಾಪಿಿಂಗ್ ಅಪಿಲಕೆೋರ್ನ 
ಮತ್ನಿ ಇ-ಕಾಮಸಶ ಕೆ ಡನಗೆಯನ್ನು ಅಹಮದ್ಾಬಾದ್, ಸ ರತ್ ಮತ್ನಿ ವಡೆ ೋದರಾದಲ್ಲ ಬಿಡನಗಡೆ 
ಮಾಡನವುದ್ಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ್.



9) ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ, ಯಾವ ದೆ್ೋರ್ದ ಸಹಾಯದಿಿಂದ ಪ್ಾಕಿಸ್ಾಿನ್ ಸಕಾಶರ ತ್ನ್ು ದೆ್ೋರ್ದಲ್ಲ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ಕರೆ ೋನಾದ 
ಮದಲ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ್?
Recently, with the help of which country, the Government of Pakistan has launched 
the first vaccine of Corona prepared in its country?

ಎ) ಫಾರನ್
ಬಿ) ಇರಾಕ್
ಸಿ) ಚ್ಚೋನಾ 
ಡಿ) ಜಪ್ಾನ 
ಸಿ) ಚ್ಚೋನಾ 

• ಕರೆನಿ್: ರೆನ ಮಿನ ಬಿ 
• ರಾಜಧಾನಿ: ಬಿೋಜಿಿಂಗ್
• ಜನ್ಸಿಂಖೆ್ಯ: 139.77 ಕೆ ೋಟಿ (2019) ವಿರ್ಿ ಬಾಯಿಂಕ್
• ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಕಿ್ ಜಿನ ಪಿಿಂಗ್



10) ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ 30 ಕೆ ೋಟಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡನವ ಗನರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜಯ ಸಕಾಶರ ಹೆ ಿಂದಿದೆ್?
Which state government has set a target of planting 30 crore saplings recently?

ಎ) ಒಡಿಶ್ಾ
ಬಿ) ಉತ್ಿರ ಪ್ರದೆ್ೋರ್ 
ಸಿ) ತ್ಮಿಳುನಾಡನ
ಡಿ)ಕೆೋರಳ 

ಬಿ) ಉತ್ಿರ ಪ್ರದೆ್ೋರ್ 
• ಈ ವಷಶದ ಜನಲೆೈ ಮದಲ ರ್ಾರದಿಿಂದ ಪ್ಾರರಿಂಭರ್ಾಗನವ ರ್ಾಯನ ಮಹೆ ೋತ್್ವ (ಅರರ್ಯನಾಶೆ್ ೋತ್್ವ) ದ 
ಸಿಂದಭಶದಲ್ಲ ಉತ್ಿರ ಪ್ರದೆ್ೋರ್ ಸಕಾಶರ 30 ಕೆ ೋಟಿ (300 ಮಿಲ್ಯನ) ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡನವ ಗನರಿಯನ್ನು 
ಹೆ ಿಂದಿದೆ್.

• ಮನರ್ಯಮಿಂತ್ತರ: ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ 
• ರಾಜಯಪ್ಾಲ: ಆನ್ಿಂದಿಬೆನ ಪ್ಟೆೋಲ್
• ರಾಜಧಾನಿ: ಲಕೆ ುೋ (ಕಾಯಶನಿರ್ಾಶಹಕ ಶ್ಾಖೆ್)



11) ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇ -100 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿದ್ಾಾರೆ?
Where has Prime Minister Modi started the E-100 project?

ಎ) ದೆ್ಹಲ್
ಬಿ) ಕಾನ್ನುರ
ಸಿ) ಪ್ನಣೆ 
ಡಿ) ನಾಸಿಕ್ 

ಸಿ) ಪ್ನಣೆ 
• ಇಿಂಡಿಯಾದಯಿಂತ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತಾುದಿಸಲನ, ವಿತ್ರಿಸಲನ ಪಿಎಿಂ ಮೋದಿ ಪ್ನಣೆಯಲ್ಲ ಇ -100 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿದ್ಾಾರೆ.ಪ್ರತ್ತನಿಧ ನ್ರೆೋಿಂದರ ಮೋದಿ ಅವರನ ರ್ನಿರ್ಾರ ವಿರ್ಿ ಪ್ರಿಸರ 
ದಿನಾಚರಣೆಯಿಂದನ ಪ್ನಣೆಯಲ್ಲ ಇ -100 ಪೆ್ೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿದರನ. 

• ಮಹತಾಿಕಾಿಂಕೆ್ಷಯ ಯೋಜನೆಯನ ರಾಷರದ್ಾದಯಿಂತ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತಾುದನೆ ಮತ್ನಿ ವಿತ್ರಣೆಗಾಗಿ ಒಿಂದನ
ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಾಾಪಿಸನವ ಗನರಿಯನ್ನು ಹೆ ಿಂದಿದೆ್.



12) ಆಿಂಧ್ರಪ್ರದೆ್ೋರ್ದ ಜಗರ್ೆರ್ೆ ಪ್ಲೆರೆ್ಲನಲರ್ಾ ಎಪಿ ಅಮನಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಜಿಲೆಲಯಲ್ಲ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ್?
In which district of Andhra Pradesh Jagananna Palavelluva AP Amul project has 
been started?

ಎ) ಅಮರಾವತ್ತ
ಬಿ) ಪ್ಶಿಿಮ ಗೆ ೋದ್ಾವರಿ 
ಸಿ) ವಿಶ್ಾರ್ಪ್ಟ್ಟರ್ಿಂ
ಡಿ) ಕನೆ ೋಶಲ್ 

ಬಿ) ಪ್ಶಿಿಮ ಗ ೆೋದ್ಾವರಿ 
• ಮನರ್ಯಮಿಂತ್ತರ ರೆ್ೈ.ಎಸ. ಜಗನ ಮೋಹನ ರೆಡಿಡ ಅವರನ ಪ್ಶಿಿಮ ಗೆ ೋದ್ಾವರಿ ಜಿಲೆಲಯಲ್ಲ ಜಗನ್ುರ್ೆ
ಪ್ಲೆರೆ್ಲನರ್ಾ- ಎಪಿ ಅಮನಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತ್ಮು ಶಿಬಿರ ಕಚೆೋರಿಯಿಿಂದ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿದರನ.

• ಈ ಸಿಂದಭಶದಲ್ಲ, ಸಕಾಶರಿ ವಲಯದಲ್ಲ ಹಾಲ್ನ್ ಸಹಕಾರ ಸಿಂಘಗಳನ್ನು ಪೆ್ ರೋತಾ್ಹಿಸನವ ಮ ಲಕ ಮಹಿಳಾ
ಸಿ-ಸಹಾಯ ಗನಿಂಪ್ನಗಳ ಸಬಲ್ೋಕರರ್ಕೆೆ ಪ್ ರಕರ್ಾದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ್ ಎಿಂದನ ಅವರನ ಹೆೋಿದದರನ.



13) ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ಭಾರತ್ ಮತ್ನಿ ಎಡಿಬಿ ಯಾವ ರಾಜಯದ ಪ್ರಮನರ್ ಜಿಲಾಲ ರಸೆ್ಿಗಳ ನ್ವಿೋಕರರ್ಕಾೆಗಿ million 2.5 
ಮಿಲ್ಯನ ಸ್ಾಲ ಒಪ್ುಿಂದಕೆೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ್?
Recently India and ADB have signed a loan agreement of $ 2.5 million for the 
upgrade of major district roads of which state?
ಎ) ಒಡಿಶ್ಾ
ಬಿ) ನಾಗಾಲಾಯಿಂಡ್
ಸಿ) ಸಿಕಿೆಿಂ 
ಡಿ)ಮೆೋಘಾಲಯ 

ಸಿ) ಸಿಕಿೆಿಂ

ಸಿಕಿೆಿಂನ್ ಪ್ರಮನರ್ ಜಿಲಾಲ ರಸೆ್ಿಗಳನ್ನು ಮೆೋಲಾಜೆಶಗೋೆರಿಸಲನ ಎನಿಡಯಾ ಮತ್ನಿ ಏಷಯನ ಡೆವಲಪೆ್ುಿಂಟ್ ಬಾಯಿಂಕ್ 2.5
ಮಿಲ್ಯನ ಡಾಲರ್ (ಸನಮಾರನ 18 ಕೆ ೋಟಿ ರ .) ಯೋಜನೆ ಸಿದಧತ ೆಹರ್ಕಾಸನ (ಪಿಆಎಶಫ್) ಸ್ಾಲಕೆೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ್.
ರಾಜಧಾನಿ: ಗಾಯಿಂಗಾಟಕ್
ರಾಜಯಪ್ಾಲ: ಗಿಂಗಾ ಪ್ರಸ್ಾದ್



14) ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ, ಸನಸಿಾರ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ನಿ ಯಾವ ದೆ್ೋರ್ವು ಒಪ್ುಿಂದಕೆೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ್?
Recently, India and which country have signed an agreement for sustainable urban 
development?

ಎ) ಸಿಿಂಗಾಪ್ನರ
ಬಿ) ಮಾಲ್ಡೋವ್ಸ್ 
ಸಿ) ಮಾರಿಷಸ
ಡಿ) ಅಜೆಶಿಂಟಿೋನಾ 

ಬಿ) ಮಾಲ್ಡೋವ್್ಸ

• ರಾಜಧಾನಿ: ಮಾಲೆ
• ಕರೆನಿ್: ಮಾಲ್ಡೋವಿಯನ ರನಫಿಯಾ
• ಜನ್ಸಿಂಖೆ್ಯ: 5.31 ಲಕ್ಷ (2019) ವಿರ್ಿ ಬಾಯಿಂಕ್
• ರ್ಿಂಡ: ಏಷ್ಾಯ
•



15) ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ಎಎಸಐ ತ್ತರರಾಶಿು ಬೌದಧ ಗನಹೆ ಸಿಂಕಿೋರ್ಶದಲ್ಲ ಮ ರನ ಗನಹೆಗಳನ್ನು ಕಿಂಡನಹಿಡಿದಿದೆ್ ಯಾವ
ಮಹಾರಾಷರದ ನ್ಗರ?
Recently ASI has found three caves in Trirashmi Buddhist cave complex in which 
city of Maharashtra?

ಎ) ಪ್ನಣೆ
ಬಿ) ಮನಿಂಬೆೈ
ಸಿ) ನಾಸಿಕ್ 
ಡಿ) ಚೆನೆುೈ 

ಸಿ) ನಾಸಿಕ್ 

• ಭಾರತ್ದ ಪ್ನರಾತ್ತ್ಿ ಸಮಿೋಕೆ್ಷ (ಎಎಸ ಐ) ತ್ತರರಾಶಿು ಬೌದಧ ಗನಹೆ ಸಿಂಕಿೋರ್ಶದಲ್ಲ ಇನ್ ು ಮ ರನ ಗನಹೆಗಳನ್ನು 
ಕಿಂಡನಹಿಡಿದಿದೆ್, ಇದನ್ನು ಪ್ಾಿಂಡವ್ಸ ಲೆನಿ ಎಿಂದ  ಕರೆಯನತಾಿರೆ, ಇದನ್ನು ಮಹಾರಾಷರದ ನಾಸಿಕ್ ಬಿದ ಇದೆ್.



ಹಿೆಂದ್ಧನ್  ಪ್ರಶ್ನೆ

ಧನ್ುವ್ದಗಳು

ಅೆಂಡಮ್ನ್ ನಿಕನೂೋಬ್ರ್ ಆಮಾ ಕಮ್ೆಂಡ್ಸ ನ್ ಕಮ್ೆಂಡರ್ ಇನ್ ಚಿೋಫ್ ಆಗಿ ಯ್ರನ್ಲೆ 
ನನೋಮಸಲ್ಗಿದನ?

ಎ) ದ್ಧೋಪ್ಕ್ ಕಲಮ್ರ್
ಬ) ಮನನೂೋಜ್ ಗಲಪ್್ಿ
ಸಿ) ರ್ಶ ಕಲಮ್ರ್
ಡಿ) ಅಜಯ್ ಸಿೆಂಗ



ಇೆಂದ್ಧನ್   ಪ್ರಶ್ನೆ

ಎನ್ ಐಟ್ಟಐ ಆಯೋಗ ನ್ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಇೆಂಡಿಯ್ ಇೆಂಡನಕ್್ 2020-21ರಲಿು ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಯ್ವ 
ರ್ಜುಗಳು 1 ನನೋ ಸ್ಥನ್ವನ್ಲೆ ಉಳಸಿಕನೂೆಂಡಿದನ?

ಎ) ತ್ಮಳುನ್ಡಲ
ಬ) ಕನೋರಳ
ಸಿ) ಮಹ್ರ್ಷರ
ಡಿ) ಗಲಜರ್ತ್



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

