
ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಮಲೆೇರಿಯಾ ಲಸಿಕೆಗೆ ಅನುಮೊೇದನೆ 
ನೇಡಿದವರು ಯಾರು ?
▪

▪

▪

▪

07 ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2021-ಪ್ರಚಲಿತ ವಿ ದ್ಯಮಾನಗಳು 



1)"ಪ ಾಂಟೆ ಡಿ ಫೆರೆ ೋ", ಇತ್ತೋಚೆಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ುು, ಇದ್ು ಯ ವ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿದೆ?

“Ponte di Ferro”, which has collapsed recently, is situated 
in which country?

ಜರ್ಮನಿ

ಫ ಾನ್ಸ್

ಇಟಲ್ಲ

ಗ್ಾೋಸ್

SBK KANNADA YouTube Channel



• ಇಟಲ್ಲಯ ರೆ ೋಮ ನಲ್ಲಿರುವ "ಪ ಾಂಟೆ ಡೆಲ್ ಇಾಂಡಸಿಿಯ" ಎಾಂದ್ು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 
"ಪಾಂಟೆ ಡಿ ಫೆರೆ " ಎಾಂಬ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ್ ಸೆೋತುವೆಯು ಬೆಾಂಕಿಯಾಂದ್ 
ಸಾಂಪ ಣಮವ ಗ್ ಹ ನಿಗೆ ಳಗ ಗ್ದೆ.

• ಸೆೋತುವೆ ಕುಸಿದ್ು ಟೆೈಬರ್ ನದಿಗೆ ಧುರ್ುಕಿತು.
• ಈ ಸೆೋತುವೆಯನುು 1863 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ ಯತು ರ್ತುತ ಜನನಿಬ್ಬಡ ಒಸಿಿಯೆನ್ಸ್
ರ್ತುತ ಪೋರ್ುಮನ್ಸ್ ಪಾದೆೋಶಗಳನುು ಸಾಂಪಕಿಮಸುತತದೆ.

• ಇದ್ು ನಗರದ್ ಕೆಲ್ವೆೋ ಕಬ್ಬಿಣದ್ ಸೆೋತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಾಂದ ಗ್ದೆ ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ಇತರವುಗಳು 
ಕಲ್ಲಿನಿಾಂದ್ ಮ ಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

• ಅಧಯಕ್ಷ: ಸೆಗ್ಮಯೋ ರ್ಟಿರೆಲ ಿ ಟೆಾಾಂಡಿಾಂಗ್
• ರ ಜಧ ನಿ: ರೆ ೋಮ
• ಕರೆನಿ್: ಯುರೆ ೋ



2) ಇತ್ತೋಚಿಗೆ   ಹಲ್ವು ಬಗೆ ಮ ಲ್ಲನಯಕ ರಕಗಳಾಂದ್ ಕ ವೆೋರಿ ನದಿ ಕಲ್ುಷಿತ 
ವ ಗ್ದೆ ಎಾಂದ್ು ಸಾಂಶ  ೆೋಧನೆ ಯಲ್ಲಿ ತ್ಳಸಿದ್ವರು ಯ ರು ?

Who among the following research has suggested that the 
Kaveri River has been contaminated with many types of 
pollutants since then?

IIT ರ್ದ ಾಸ್ 

IIT ಬೆಾಂಗಳೂರು 

IIT ದೆಹಲ್ಲ 

IIT ಕ ನುಪರ್ 
SBK KANNADA YouTube Channel



• ಹಲ್ವು ಬಗೆಯ ಮ ಲ್ಲನಯಕ ರಕಗಳಾಂದ್ ಕ ವೆೋರಿ ನದಿ ಕಲ್ುಷಿತಗೆ ಾಂಡಿದೆ ಎಾಂದ್ು 
ಐಐಟ್ಟ–ರ್ದ ಾಸ್ ನ ಸಾಂಶ  ೆೋಧಕರು ಹೆೋಳದ ುರೆ.

• ‘ಸೆೈನ್ಸ್  ಆಫ  ದಿ ಟೆ ೋಟಲ್ ಎನಿಿರ ನ್ಸ ಮಾಂಟ್’ ಎಾಂಬ ವೆೈಜ್ಞ ನಿಕ ನಿಯತಕ ಲ್ಲಕದ್ಲ್ಲಿ
ಈ ಅಧಯಯನ ವರದಿ ಪಾಕಟವ ಗ್ದೆ.

• ಆಸೆಮನಿಕ್, ಜಾಂಕ್, ಕೆ ಾೋಮಿಯಾಂ, ಸಿೋಸ ಹ ಗ  ನಿಕೆಲ್ ನಿಾಂದ್ ನಿೋರು 
ಕಲ್ುಷಿತವ ಗ್ರುವುದ್ು ಕಾಂಡುಬಾಂದಿದೆ’.

• ನೆ ೋವು ಶರ್ನ ಮ ಡುವ ಔಷಧಿಗಳ ದ್ ‘ಐಬುಪಾಫೆನ್ಸ’, ‘ಡೆೈಕೆ ಿೋಫೆನ ಕ್ ’, 
ರಕತದೆ ತತಡ ಚಿಕಿತೆ್ ಬಳಸುವ ‘ಅಟೆನೆ ಲ ಲ್ ’, ‘ಐಸೆ ಪ್ರಾನ ಲ್ಲನ್ಸ ’, ಖಿನುತೆ ನಿವ ರಕ 
ಔಷಧಿ ‘ಕ ಬ ಮರ್ಝೆಪೆೈನ್ಸ ’, ಕೆಲ್ ಆಯಾಂಟ್ಟಬಯೋಟ್ಟಕ್ ಗಳ ತಯ ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಳಸುವ ರ ಸ ಯನಿಕಗಳು ನದಿ ನಿೋರು ಸೆೋರುತ್ತವೆ ಎಾಂದ್ು ತಾಂಡ ಹೆೋಳದೆ.

• ಔಷಧ ಕಾಂಪನಿಗಳ ತ ಯಜಯಗಳು, ಕ ಾಂತ್ವಧಮಕ ಉತಪನುಗಳು, ಪ ಿಸಿಿಕ್ , ಭ ರವ ದ್
ಲೆ ೋಹಗಳು, ಕಿೋಟನ ಶಕಗಳು ಹ ಗ  ಬೆಾಂಕಿ ನಾಂದಿಸಲ್ು ಬಳಸುವ ರ ಸ ಯನಿಕಗಳು 
ನದಿಗೆ ಸೆೋರಿರುವುದ್ನುು ಅಧಯಯನ ತಾಂಡ ಪತೆತ ಮ ಡಿದೆ. 



3)ಯ ವ ಕ್ೆೋತಾದ್ಲ್ಲಿ 2021 ರ ನೆ ಬೆಲ್ ಪಾಶಸಿತಯನುು ಜರ್ಮನಿಯ 
ಬೆಾಂಜಮಿನ್ಸ ಪಟ್ಟಿ ರ್ತುತ ಅಮರಿಕದ್ ಡೆೋವಿಡ್ ಮ ಯಕ್ ಮಿಲ್ನ್ಸ ಗೆ 
ಘ ೋಷಿಸಲ ಗ್ದೆ?

In which field is the 2021 Nobel Prize announced for 
Germany's Benjamin List and American David McMillan?

ಭೌತಶ ಸರ

ಅರ್ಮಶ ಸರ

ರಸ ಯನಶ ಸರ

ಸ ಹಿತಯ SBK KANNADA YouTube Channel



• ಜರ್ಮನಿಯ ಬೆಾಂಜಮಿನ್ಸ ಪಟ್ಟಿ ರ್ತುತ ಅಮರಿಕದ್ ಡೆೋವಿಡ್ 
ಮ ಯಕ್ ಮಿಲ್ನ್ಸ ರಸ ಯನಶ ಸರ 2021 ರಲ್ಲಿ ನೆ ಬೆಲ್ ಪಾಶಸಿತಯನುು 
ಘ ೋಷಿಸಿದ ುರೆ.

• ರಸ ಯನ ವಿಜ್ಞ ನದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಹತತರ ಕ ಯಮ ಮ ಡಿದ್ುಕ ಾಗ್ ಇವರನುು
ಪಾಶಸಿತಗೆ ಆಯೆಾ ಮ ಡಲ ಗ್ದೆ ಎಾಂದ್ು ಪಾಶಸಿತ ಸಮಿತ್ ಬುಧವ ರ 
ತ್ಳಸಿದೆ. 

• ’ಅಸರ್ತೆ ೋಲ್ಲತ ಆಗಮನೆ ಕ ಯಟಲ್ಲೋಸಿಸ್ ’ (asymmetric 
organocatalysis) ಅಭಿವೃದಿಿಗ ಗ್ ಈ ಪಾಶಸಿತ ನಿೋಡಲ ಗ್ದೆ 



4)ಯ ವ ಕ್ೆೋತಾದ್ಲ್ಲಿ 2021 ರ ನೆ ಬೆಲ್ ಪಾಶಸಿತಯನುುಅಬುುಲ್ ರಜ ಕ್ 
ಗುನ ಮ ಗೆ ಘ ೋಷಿಸಲ ಗ್ದೆ?

In which field, the Nobel Prize for 2021 has been 
announced for Abdulrajak Guerna?

ಭೌತಶ ಸರ

ಅರ್ಮಶ ಸರ

ರಸ ಯನಶ ಸರ

ಸ ಹಿತಯ
SBK KANNADA YouTube Channel



• ಕ ದ್ಾಂಬರಿಕ ರ ಅಬುುಲ್ ರಜ ಕ್  ಗುನ ಮಗೆ 2021ನೆೋ ಸ ಲ್ಲನ ಸ ಹಿತಯ 
ವಿಭ ಗದ್ ನೆ ಬೆಲ್  ಪಾಶಸಿತ ಗುರುವ ರ ಘ ೋಷಣೆಯ ಗ್ದೆ.

• ಪ ವಮ ಆಫ್ರಾಕ ದ್ ತ ಾಂಜೆೋನಿಯ ದ್ (ಜ ಾಂಜಬ ರ್ ) ಅಬುುಲ್ ರಜ ಕ್  
ಗುನ ಮ ಅವರನುು ಪಾಶಸಿತಗೆ ಆಯೆಾ ಮ ಡಲ ಗ್ದೆ

• ಗಲ್ಫ  ರ ಷಿಗಳಲ್ಲಿನ ವಸ ಹತುಶ ಹಿಯ ಪರಿಣ ರ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸೃತ್,  
ಏಷ್ ಯ–ಆಫ್ರಾಕ  ಖಾಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಲ್ಸಿಗರ ಭವಿಷಯದ್ 
ಕುರಿತ ದ್ ಸಹ ನುಭ ತ್ ಹ ಗ  ರ ಜಯಲ್ಿದ್ ನಿಲ್ುವುಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ 
ಪಾಶಸಿತ ನಿೋಡಲ ಗ್ದೆ ಎಾಂದ್ು ನೆ ಬೆಲ್  ಸಮಿತ್ ತ್ಳಸಿದೆ

• ಅಬುುಲ್ ರಜ ಕ್  ಗುನ ಮ ಅವರು ರ್ ರು ಕ ದ್ಾಂಬರಿಗಳನುು ಬರೆದಿದ ುರೆ. 
1994ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದ್ಲ್ ಕ ದ್ಾಂಬರಿ ’ಪ ಯರಡೆೈಸ್ ’ ಪಾಕಟವ ಯತು. 
2001ರಲ್ಲಿ ’ಬೆೈ ದಿ ಸಿೋ’, 2005ರಲ್ಲಿ 'ಡೆಜಸಮನ್ಸ ’ ಕ ದ್ಾಂಬರಿಯನುು 
ಪಾಕಟ್ಟಸಿದ ುರೆ.



5)ಇತ್ತೋಚಿಗೆ ನಿಧನರ ದ್ ಸಿ.ಜೆ.ಯೆೋಸುದ ಸನ್ಸ ಯ ವ ಕ್ೆೋತಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಖ್ ಯತರ ಗ್ದ್ುರು ?

In which field did the recently deceased CJ Jesudasan was 
famous?

ವಯಾಂಗಯಚಿತಾಕ ರ

ಕವಿ 

ಪತಾ ಕತಮ 

ಸ ಹಿತ್ 
SBK KANNADA YouTube Channel



• ಅಲ್ಪುಪಳ ಜಲೆಿಯ ಭರೆೈಕ ಾವುನಲ್ಲಿ 1938ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ ಯೆೋಸುದ ಸನ್ಸ, 
ದಿೋರ್ಮಕ ಲ್ ‘ರ್ಲ್ಯ ಳಾಂ ರ್ನೆ ೋರಮ ' ಪತ್ಾಕೆಯಲ್ಲಿ ವಯಾಂಗಯಚಿತಾಕ ರರ ಗ್ 
ಕೆಲ್ಸ ಮ ಡಿದ್ುರು

• ತರ್ಮ ರ ಜಕಿೋಯ ವಯಾಂಗಯ ಚಿತಾಗಳಾಂದ್ ಜನಪ್ರಾಯರ ಗ್ದ್ು ಯೆೋಸುದ ಸನ್ಸ ಅವರು, 
ಒಾಂದ್ು ವ ರದ್ ಹಿಾಂದೆ ಕೆ ೋವಿಡ್ ನಿಾಂದ್ ಚೆೋತರಿಸಿಕೆ ಾಂಡಿದ್ುರು.

• ಕೆ ೋವಿಡ್  ನಾಂತರದ್ ಆರೆ ೋಗಯ ಸರ್ಸೆಯಗಳಾಂದ್ ಬಳಲ್ುತ್ತದ್ು ಕೆೋರಳದ್ ಖ್ ಯತ
ವಯಾಂಗಯಚಿತಾಕ ರ ಸಿ.ಜೆ.ಯೆೋಸುದ ಸನ್ಸ(83) ಅವರು ಬುಧವ ರ ಖ್ ಸಗ್ 
ಆಸಪತೆಾಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರ ದ್ರು ಎಾಂದ್ು ಎನ ಮಕುಲ್ಾಂ ಪೆಾಸ್ ಕಿಬ್ ಅಧಿಕ ರಿಗಳು
ತ್ಳಸಿದ ುರೆ



6)ಜಗತ್ತನ ಮೊದ್ಲ್ ರ್ಲೆೋರಿಯ  ಲ್ಸಿಕೆಗೆ ಅನುಮೊೋದ್ನೆ ನಿೋಡಿದ್ವರು 
ಯ ರು ?

Who approved the world's first malaria vaccine?

WHO

ICMR

UN

UNICEF

SBK KANNADA YouTube Channel



• ಪಾತ್ ವಷಮ ಲ್ಕ್ ಾಂತರ ಜನರ ಸ ವಿಗೆ ಕ ರಣವ ಗುತ್ತರುವ ರ್ಲೆೋರಿಯ  ವಿರುದ್ಿ
ಹೆ ೋರ ಟಕೆಾ ಲ್ಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಗ್ದ್ುು, ವಿಶಿ ಆರೆ ೋಗಯ ಸಾಂಸೆೆ (ಡಬುಿುಎಚ ಒ) 
ಅನುಮೊೋದ್ನೆ ದೆ ರೆತ್ದೆ

• ರ್ಸಿಾರಿಕ್್  (Mosquirix)' ಹೆಸರಿನ ಲ್ಸಿಕೆಯು ಮೊದ್ಲ್ ರ್ಲೆೋರಿಯ  ಲ್ಸಿಕೆ 
ಮ ತಾವೆೋ ಅಲ್ಿದೆ; ಯ ವುದೆೋ ಪರ ವಲ್ಾಂಬ್ಬ ಜೋವಿಯಾಂದ್ ಉಾಂಟ ಗುವ 
ರೆ ೋಗಗಳನ ು ತಡೆಯುತತದೆ. ವೆೈರಸ್  ಅರ್ವ  ಬ ಯಕಿಿೋರಿಯ ಗ್ಾಂತಲ್  
ಪರ ವಲ್ಾಂಬ್ಬ ಜೋವಿಗಳು ರ್ತತಷುಿ ಸಾಂಕಿೋಣಮವ ಗ್ದ್ುು, ರ್ಲೆೋರಿಯ  ತಡೆ 
ಲ್ಸಿಕೆಗ ಗ್ ಕಳೆದ್ 100 ವಷಮಗಳಾಂದ್ಲ್  ಪಾಯತು ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

• ಅನ ಫ್ರಲ್ಲಸ್  ಸೆ ಳೆೆ ಕಡಿತದಿಾಂದ್ ರ್ನುಷಯನ ದೆೋಹ ಸೆೋರುವ ಪ ಿಸೆ ೋಡಿಯ 
ರೆ ೋಗ ನಿರೆ ೋಧಕ ಶಕಿತಯ ಮೋಲೆ ಪರಿಣ ರ್ ಬ್ಬೋರುತತದೆ ಹ ಗ  
ಮ ರಣ ಾಂತ್ಕವ ದ್ ಫ ಲ್ಲ್ಪರಮ  ರ್ಲೆೋರಿಯ  ತರುತತದೆ. ಗ ಿುಕೆ ್ಸಿಮತ ಕೆಿೈನ್ಸ  
ಕಾಂಪನಿಯು ರ್ಲೆೋರಿಯ  ತಡೆಗಟುಿವ ಹೆ ಸ ಲ್ಸಿಕೆಯನುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿದೆ



7)"ಗೆ ಾೋಯಾಂಗ್  ಅಪ  ಕ ರಾಂತ" ಕೃತ್ಯ ಲೆೋಖಕರು ಯ ರು ?

Who is the author of the book "Growing Up Karanth"?

ಉಲ ಿಸ ಕ ರಾಂತ

ಮ ಳವಿಕ  ಕಪ ರ್

ಕ್ಷಮ  ರ ವ 

ಮೋಲ್ಲನ ಎಲ್ಿರು 

SBK KANNADA YouTube Channel



• ‘ಕಡಲ್ ತ್ೋರದ್ ಭ ಗಮವ’ ಎಾಂದೆೋ ಪರಿಚಿತರ ದ್ ಡ .ಕೆ. ಶಿವರ ರ್ ಕ ರಾಂತ 
ಅವರ ಜೋವನ ರ್ರಿತೆಾ ಕುರಿತು ಅವರ ರ್ಕಾಳು ಬರೆದಿರುವ ‘ಗೆ ಾೋಯಾಂಗ್  
ಅಪ  ಕ ರಾಂತ’ ಕೃತ್ಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ್ಾಂತೆ ಅಕೆ ಿೋಬರ್ 8ರಾಂದ್ು ಬ್ಬಡುಗಡೆ 
ಯ ಗಲ್ಲದೆ 

• ಶಿವರ ರ್ ಕ ರಾಂತ ಅವರ ರ್ಕಾಳ ದ್ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಉಲ ಿಸ ಕ ರಾಂತ, 
ಮ ಳವಿಕ  ಕಪ ರ್ ಹ ಗ  ಕ್ಷಮ  ರ ವ  ಅವರು ಈ ಕೃತ್ ರಚಿಸಿದ ುರೆ. 
ಬೆಾಂಗಳೂರು ಇಾಂಟರ್  ನ ಯಷನಲ್ ಸೆಾಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ (ಬ್ಬಐಸಿ) ಅಕೆ ಿೋಬರ್  
8ರಾಂದ್ು ಬ್ಬಡುಗಡೆ ಯ ಗಲ್ಲದೆ .

• ಈ ಪುಸತಕವನುು ವೆಸ್ಿ ಲ ಯಾಂಡ್  ಪಾಕ ಶನ (ಅಮಜ ನ್ಸ ನ ಭ ರತದ್ ಪಾಕ ಶನ 
ವಿಭ ಗ) ಪಾಕಟ್ಟಸಿದೆ.



8)"ಆಜ ದಿ@75 - ಹೆ ಸ ನಗರ ಭ ರತ" ನಗರ ಸಮ ವೆೋಶವನುು ಯ ವ 
ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಉದ ಾಟ್ಟಸಲ ಯತು?

“Azadi@75 – New Urban India”   the Urban conclave was 
inaugurated in which city?

ರ್ುಾಂಬೆೈ

ನವ ದೆಹಲ್ಲ

ವ ರಣ ಸಿ

ಲ್ಕೆ ುೋ
SBK KANNADA YouTube Channel



• ಭ ರತದ್ ಪಾಧ ನರ್ಾಂತ್ಾ ಶಿಾೋ. ನರೆೋಾಂದ್ಾ ಮೊೋದಿ ಅವರು "ಆಜ ದಿ@75 - ನ ಯ 
ಅಬಮನ್ಸ ಇಾಂಡಿಯ " ಅನುು ಲ್ಕೆ ುೋದ್ಲ್ಲಿ ಅಬಮನ್ಸ ಕ ನೆಾಲೋವ ಕಮ ಎಕ್್ ಪೋ 
ಉದ ಾಟ್ಟಸಿದ್ರು.

• ಉದ ಾಟನ  ಕ ಯಮಕಾರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪಾಧ ನ ರ್ಾಂತ್ಾ ಆವ ಸ್ ಯೋಜನೆ ನಗರ 
(PMAY-U) ರ್ನೆಗಳ ಕಿೋಗಳನುು ಉತತರ ಪಾದೆೋಶದ್ 75 ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿರುವ 75,000 
ಫಲ ನುಭವಿಗಳಗೆ ಪಾಧ ನ ರ್ಾಂತ್ಾ ಡಿಜಟಲ್ ಹಸ ತಾಂತರಿಸಿದ್ರು.

• ರ ಜಯಪ ಲ್ರು: ಆನಾಂದಿಬೆನ್ಸ ಪಟೆೋಲ್
• ಜನಸಾಂಖ್ೆಯ: 20.42 ಕೆ ೋಟ್ಟ (2012)
• ರ ಜಧ ನಿ: ಲ್ಕೆ ುೋ (ಕ ಯಮನಿವ ಮಹಕ ಶ ಖ್ೆ)
• ರ್ುಖಯರ್ಾಂತ್ಾ: ಯೋಗ್ ಆದಿತಯನ ಥ್



9)'DAY NRLM' ಯೋಜನೆಯನುು ಯ ವ ಸಚಿವ ಲ್ಯವು
ಜ ರಿಗೆ ಳಸಿದೆ?

‘DAY NRLM’ scheme is implemented by which ministry?

ವಸತ್ ರ್ತುತ ನಗರ ವಯವಹ ರಗಳ ಸಚಿವ ಲ್ಯ

ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಲ್ಯ

ರ್ಹಿಳ  ರ್ತುತ ರ್ಕಾಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವ ಲ್ಯ

ಗ ಾಮಿೋಣ ಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವ ಲ್ಯ

SBK KANNADA YouTube Channel



• Deendayal Antayodaya Yojana – National Rural 
Livelihood Mission (DAY NRLM) 2011 ರಲ್ಲಿ ಕೆೋಾಂದ್ಾ ಗ ಾಮಿೋಣ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವ ಲ್ಯವು ಪ ಾರಾಂಭಿಸಿದ್ ಪಾರ್ುಖ ಯೋಜನೆಯ ಗ್ದ್ುು, 
ಇದ್ು ಗ ಾಮಿೋಣ ಬಡವರಿಗ ಗ್ ಸ ಾಂಸಿೆಕ ವೆೋದಿಕೆಯನುು ಸೃಷಿಿಸುತತದೆ
ರ್ತುತ ಅವರ ಜೋವನೆ ೋಪ ಯವನುು ಹೆಚಿಿಸುತತದೆ.

• ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೋಚೆಗೆ 50,000 ರ್ಹಿಳ  ಎಸ್ ಎಚ ಜ 
ಸದ್ಸಯರನುು ಬ್ಬ ಸಿ ಸಖಿಯ ಗ್ ರ ಷಿಕೆಾ ಸರ್ಪ್ರಮಸಲ ಗ್ದೆ, ಅವರು ಪಾತ್ 
ಗ ಾರ್ ಪಾಂಚ ಯತ್ಯಲ್ ಿ ರ್ನೆಬ ಗ್ಲ್ಲನ ಸೆೋವೆಗಳನುು ಒದ್ಗ್ಸುತ ತರೆ.

• ಗ್ರಿರ ಜ್ ಸಿಾಂಗ್ ಗ ಾಮಿೋಣ ಭಿವೃದಿಿ ರ್ತುತ ಪಾಂಚ ಯತ ರ ಜ್ 
ಇಲ ಖ್ೆಯ ಸಚಿವರ ಗ್ದ ುರೆ



10)ಜನಪ್ರಾಯ ಟ್ಟವಿ ಸಿೋರಿಯಲ್ "ರ ಮ ಯಣ" ದ್ಲ್ಲಿ ಯ ವ ಪ ತಾವನುು 
ನಿವಮಹಿಸಿದ್ ನಟ ಅರವಿಾಂದ್ ತ್ಾವೆೋದಿ ನಿಧನರ ದ್ರು?

Which actor played the role in the popular TV serial 
"Ramayana"?

ರ ಮ

ಭ ರತ

ರ ವಣ

ಮೋರ್ನ ಥ್
SBK KANNADA YouTube Channel



• ಜನಪ್ರಾಯ ಟ್ಟವಿ ಸಿೋರಿಯಲ್ "ರ ಮ ಯಣ" ದ್ಲ್ಲಿ ರ ವಣನ ಪ ತಾವನುು 
ನಿವಮಹಿಸಿದ್ ನಟ ಅರವಿಾಂದ್ ತ್ಾವೆೋದಿ, 

• ತರ್ಮ 82 ನೆೋ ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಿ ಹೃದ್ಯ ಘಾತದಿಾಂದ್ ನಿಧನರ ದ್ರು.
• ಅವರು ಗುಜರ ತ್ ರಾಂಗಭ ಮಿಯಾಂದ್ ವೃತ್ತ ಆರಾಂಭಿಸಿದ್ರು. 
• 1987 ರಲ್ಲಿ ದ್ ರದ್ಶಮನದ್ಲ್ಲಿ ಪಾಸ ರವ ದ್ ರ ಮ ಯಣದಿಾಂದ್ ಅರವಿಾಂದ್ 
ತ್ಾವೆೋದಿ ತನು ನಿಜವ ದ್ ಗುರುತನುು ಪಡೆದ್ರು

• ಅರವಿಾಂದ್ ತ್ಾವೆೋದಿ ಅವರು 1991ರಿಾಂದ್ 1996ರ ವರೆಗ ಸಾಂಸತ  
ಸದ್ಸಯರ ಗ್ದ್ುರು.

• ವಿಜಯ  ಆನಾಂದ  ಅವರ ನಾಂತರ 2002ರಿಾಂದ್ 2003ರವರೆಗ 
ಕೆೋಾಂದಿಾೋಯ ರ್ಲ್ನಚಿತಾ ಪಾಮ ಣಿೋಕರಣ ರ್ಾಂಡಳಯ (ಸಿಬ್ಬಎಫ ಸಿ) 
ರ್ುಖಯಸೆರ ಗ್ದ್ುರು..



1) ಹೆ ಸದ ಗ್ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಿದ್ ಹೆೈಪಸ ಮನಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ
ಹ ಿಸೆ ಾಂಗ್ -8 ಅನುು ಯಶಸಿಿಯ ಗ್ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿದ್ ದೆೋಶ
ಯ ವುದ್ು?- ಉತತರ ಕೆ ರಿಯ 
2) ಅಾಂತರರ ಷಿಿೋಯ ಅನುವ ದ್ ದಿನವನುು ಯ ವ 
ದಿನ ಾಂಕದ್ಾಂದ್ು ಆರ್ರಿಸಲ ಗುತತದೆ?- ಸೆಪೆಿಾಂಬರ್ 30
3) ಟುನಿೋಶಿಯ ದ್ ಮೊದ್ಲ್ ರ್ಹಿಳ  ಪಾಧ ನಿಯ ಗ್ ಯ ರು 
ಘ ೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ ುರೆ?- ನಜ ಿ ಬೌಡೆನ್ಸ ರೆ ಮಿೋನ್ಸ



1) ದೆಿೈವ ಷಿಮಕ ಕಡಲ್ ಸರಣಿ 'AUSINDEX' ನ ನ ಲ್ಾನೆೋ 
ಪುನರ ವತಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭ ರತವು ಯ ವ ದೆೋಶದೆ ಾಂದಿಗೆ 
ಭ ಗವಹಿಸಿತು?
2) ಡಿಜಟಲ್ ವ ಯಲೆಟ್ ಗೆ ನೆೋರವ ಗ್ ಅಾಂತ ರ ಷಿಿೋಯ 
ರವ ನೆಗಳನುು ಸಿಿೋಕರಿಸುವ ಭ ರತದ್ ಮೊದ್ಲ್ ವೆೋದಿಕೆಯ ದ್ 
ಕಾಂಪನಿ ಯ ವುದ್ು?
3) ಇತ್ತೋಚೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಟ್ಟ 20 ವಿಶಿಕಪ ಗ್ೋತೆಯನುು ಯ ರು 
ರಚಿಸಿದ್ರು?





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

