
"SVAMITVA" ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕೆೋೇಂದ್ರ 
ಸಚಿವಾಲಯವು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಿದೆ??
ಎ) ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ) ಗಾರಮೋಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಿ) ವಸತಿ ಮತ್ನು ನ್ಗರ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ
ಡಿ) ಪೇಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ

08-09 ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2021-ಪ್ರಚಲಿತ ವಿ ದ್ಯಮಾನಗಳು 



1) "ಸ್ವಾಮಿತ್ಾ" ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯವವ ಕೆೋೇಂದ್ರ ಸಚಿವವಲಯವು 
ಜವರಿಗೆೊಳಿಸಿದೆ?

“SVAMITVA” scheme is implemented by which Union 
Ministry?

ಎ) ಕೃಷಿ ಸಚಿವವಲಯ

ಬಿ) ಗವರಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವವಲಯ

ಸಿ) ವಸತಿ ಮತ್ನು ನ್ಗರ ವಯವಹವರಗಳ ಸಚಿವವಲಯ

ಡಿ) ಪೇಂಚವಯತ್ ರವಜ್ ಸಚಿವವಲಯ
SBK KANNADA YouTube Channel



• "ಸ್ವಾಮಿತ್ಾ" ಎೇಂದ್ರೆ "Survey of Villages Abadi and Mapping with 
Improvised Technology in Village Areas" ಎೇಂಬನದ್ನ ಪೇಂಚವಯತ್ 
ರವಜ್ ಸಚಿವವಲಯದ್ ಕೆೋೇಂದ್ರ ವಲಯದ್ ಯೋಜನೆಯವಗಿದೆ. 

• ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗವರಮಿೋಣ ಜನ್ವಸತಿ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿುಯ ಸಪಷ್ಟ 
ಮವಲ್ಲೋಕತ್ಾವನ್ನು ಡೆೊರೋನ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಭೊ ಪವಸ್ೆೆಲ ಗಳನ್ನು ಮವಯಪ್ ಮವಡನವ 
ಮೊಲಕ ಸ್ವಾಪಿಸಲವಗಿದೆ.

• ಇತಿುೋಚೆಗೆ, ಪರಧವನ್ಮೇಂತಿರ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಧ್ಯಪರದೆೋಶದ್ 1,71,000
ಫಲವನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಪವರಪರ್ಟೆ ಕವರ್ ೆ ಗಳನ್ನು ವಿತ್ರಿಸಿದ್ರನ.



2) ಬಜೆಟ್ 2021-22 ರಲ್ಲಿ ಘೊೋಷಿಸಲವದ್ "ಮಿತ್ರ" ಯೋಜನೆ ಯವವ 
ವಲಯಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದೆ?

“MITRA” scheme announced in Budget 2021-22 is 
associated with which sector?

ಎ) ರಕ್ಷಣವ

ಬಿ) ಜವಳಿ

ಸಿ) ಆಟೆೊೋಮೊಬೆೈಲ

ಡಿ) ಔಷ್ಧ್
SBK KANNADA YouTube Channel



• ಪಿಎೇಂ  Mega Integrated Textile Region and Apparel (ಮಿತ್ರ) ಕೆೋೇಂದ್ರ
ಬಜೆಟ್ 2021-22 ರಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ನು ಭವರತ್ವನ್ನು ಜವಳಿ 
ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಜವಗತಿಕ ನವಯಕನ್ನವುಗಿ ಮವಡಲನ ಘೊೋಷಿಸಲವಗಿದೆ.

• ಉದೆದೋಶಿತ್ ರೊ .4445 ಕೆೊೋರ್ಟ ವೆಚ್ಚದ್ಲ್ಲಿ 7 ಮೆಗವ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೆೈಲ ಪವಕ್ಸೆ ಸ್ವಾಪನೆಗೆ 
ಸಕವೆರ ಅನ್ನಮೊೋದ್ನೆ ನೋಡಿದೆ.

• ಈ ಉದವಯನ್ವನ್ಗಳು 21 ಲಕ್ಷ ಜನ್ರಿಗೆ ಉದೆೊಯೋಗವವಕವಶಗಳನ್ನು ಒದ್ಗಿಸನವ 
ನರಿೋಕ್ೆಯಿದೆ.

• ಭವರತ್ದ್ ಜವಳಿ ಮೇಂತಿರ: ಪಿಯೊಷ್ ಗೆೊೋಯಲ
• ಕನವೆಟಕ ಜವಳಿ ಸಚಿವ: ಶಿರೋ ಶೇಂಕರ ಬಿ. ಪವರ್ಟೋಲ ಮನನೆೋನ್ಕೆೊಪಪ



3) ಭವರತಿೋಯ ಖವದ್ಯ "ಮಿಹಿಡವನವ" ಇದ್ನ GI ಟವಯಗ್ ಮವಡಲವದ್ 
ಉತ್ಪನ್ುವವಗಿದ್ನದ, ಯವವ ರವಜಯಕೆೆ ಸ್ೆೋರಿದೆ?

The Indian dish “Mihidana” which is a GI tagged product, 
belongs to which state?

ಎ) ಪಶಿಚಮ ಬೇಂಗವಳ

ಬಿ) ರವಜಸ್ವಾನ್

ಸಿ) ಹರಿಯವಣ

ಡಿ) ಪೇಂಜವಬ್
SBK KANNADA YouTube Channel



• ಮಿಹಿದವನ್ವು ಪಶಿಚಮ ಬೇಂಗವಳದ್ ಸಿಹಿಯವದ್ ಖವದ್ಯವವಗಿದೆ ಮತ್ನು
ಇದ್ನ ಜಿಐ (ಭೌಗೆೊೋಳಿಕ ಸೊಚ್ನೆ) ಟವಯಗ್ ಮವಡಲವದ್ ಉತ್ಪನ್ುವವಗಿದೆ. 

• ಇದ್ನ ಇತಿುೋಚೆಗೆ ಸನದ್ಧದಯಲ್ಲಿದೆ ಏಕೆೇಂದ್ರೆ ಬಧವೆಮನ ನೇಂದ್ ಪಡೆದ್ 
ಮಿಹಿಡವನವದ್ ಮೊದ್ಲ ಸರಕನ್ನು ಬಹೆರೋನ ಗೆ ರಫ್ತು ಮವಡಲವಗಿದೆ.

• ಎಪಿಇಡಿಎ ನೆೊೋೇಂದವಯಿತ್ ರಫ್ತುದವರರವದ್ ಕೆೊೋಲೆತ್ವುದ್ ಡಿಎೇಂ 
ಎೇಂಟರ ಪೆೈಸಸ್ ರಫ್ತು ಮವಡಿದೆ.

• ಜಿಐ ಟವಯಗ್ ಅನ್ನು ಅದ್ರ ಭೌಗೆೊೋಳಿಕ ಮೊಲಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ 
ವಿಶಿಷ್ಟ ಗನಣಮಟಟ, ಖವಯತಿ ಅಥವವ ಇತ್ರ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 
ಹೆೊೇಂದ್ಧರನವ ಕೃಷಿ, ನೆೈಸಗಿೆಕ ಅಥವವ ಉತ್ವಪದ್ಧತ್ ಸರಕನಗಳಿಗೆ 
ನೋಡಬಹನದ್ನ.



4) ಯವವ ರವಜಯ / ಕೆೋೇಂದವರಡಳಿತ್ ಪರದೆೋಶವು ತ್ನ್ು ಆರೆೊೋಗಯ ಮವಹಿತಿ 
ನವೆಹಣವ ವಯವಸ್ೆಾ (HIMS) ಯೋಜನೆಯಡಿ "ಪರತಿಯಬಬ ನವಗರಿಕನಗೊ" 
ಒೇಂದ್ನ ಅನ್ನ್ಯ ಆರೆೊೋಗಯ ಕವರ್ೆ ನೋಡಲನ ಅನ್ನಮೊೋದ್ಧಸಿದೆ?

Which state / UT has approved to issue a unique health 
card to “each and every citizen” under its Health 
Information Management System (HIMS) project?

ಎ) ತ್ಮಿಳುನವಡನ

ಬಿ) ತ್ೆಲೇಂಗವಣ

ಸಿ) ದೆಹಲ್ಲ

ಡಿ) ಪನದ್ನಚೆೋರಿ SBK KANNADA YouTube Channel



• ಯನರ್ಟಯ ಆರೆೊೋಗಯ ಮವಹಿತಿ ನವೆಹಣವ ವಯವಸ್ೆಾ (ಎಚ್ಐಎೇಂಎಸ್) 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯನರ್ಟಯ "ಪರತಿಯಬಬ ನವಗರಿಕರಿಗೊ" ವಿಶಿಷ್ಟ ಆರೆೊೋಗಯ
ಕವರ್ೆ ನೋಡನವ ಪರಸ್ವುವನೆಯನ್ನು ದೆಹಲ್ಲ ಸಕವೆರ ಅನ್ನಮೊೋದ್ಧಸಿದೆ.

• ಕವರ್ೆ ಪಡೆಯಲನ ಕನಷ್ಠ ಅಹೆತ್ವ ಮವನ್ದ್ೇಂಡಗಳಿಗವಗಿ ಸಕವೆರ 
ನಧ್ೆರಿಸಿದೆ.

• ವಯೋವೃದ್ಿರಿಗೆ ಆರೆೊೋಗಯ ಕವರ್ ೆ ಗವಗಿ ವೋಟರ ಐಡಿ ಮವತ್ರ ಕಡವಾಯ 
ದವಖಲೆಯವಗಿದೆ ಮತ್ನು ಮಕೆಳಿಗೆ ಅವರ ಹೆತ್ುವರ ಗನರನತಿನ್ ಆಧವರದ್ ಮೆೋಲೆ 
ಆರೆೊೋಗಯ ಕವರ್ೆ ನೋಡಲವಗನತ್ುದೆ.



5) ಪರತಿ ವಷ್ೆ ‘ಭವರತಿೋಯ ವವಯನಪಡೆ ದ್ಧನ್’ವನ್ನು ಯವವವಗ 
ಆಚ್ರಿಸಲವಗನತ್ುದೆ?

When is the ‘Indian Air Force Day’ celebrated every year?

ಎ) ಅಕೆೊಟೋಬರ 2

ಬಿ) ಅಕೆೊಟೋಬರ 4

ಸಿ) ಅಕೆೊಟೋಬರ 5

ಡಿ) ಅಕೆೊಟೋಬರ 8

SBK KANNADA YouTube Channel



• ವವಯನಪಡೆಯ ದ್ಧನ್ವು ವವಷಿೆಕ ಆಚ್ರಣೆಯವಗಿದ್ನದ ಇದ್ನ್ನು ಸಶಸರ ಪಡೆ ಹೆೊೇಂದ್ಧರನವ ಹಲವವರನ
ರವಷ್ರಗಳು ಆಚ್ರಿಸನತ್ುವೆ. 

• ಇದ್ನ ದೆೋಶವೇಂದ್ರ ವವಯನಪಡೆಗೆ ಮವನ್ಯತ್ೆ ನೋಡನವ ದ್ಧನ್ವವಗಿದೆ. ಭವರತಿೋಯ 
ವವಯನಪಡೆಯ(IAF)ರವಷಿರೋಯ ಭದ್ರತ್ೆ ಮತ್ನು ಅಧಿಕವರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲನ ಶರಮಿಸನವ 
ಸೇಂಸ್ೆಾಯವಗಿ ಜವಗೃತಿ ಮೊಡಿಸಲನ ಭವರತ್ವು(India) ಅಕೆೊಟೋಬರ 8ರೇಂದ್ನ ವವಯನಪಡೆ ದ್ಧನ್ವನ್ನು 
ಆಚ್ರಿಸನತ್ುದೆ.

• ಭವರತಿೋಯ ವವಯನಪಡೆಯನ ವಿಶಾದ್ ನವಲೆನೆೋ ಅತಿದೆೊಡಾ ವವಯನಪಡೆಯವಗಿದೆ. ಉತ್ುರ ಪರದೆೋಶದ್
ಗವಜಿಯವಬವದ ನ್ಲ್ಲಿರನವ ಹಿೇಂಡನ ಏರ ಫೋಸ್ೆ ಸ್ೆಟೋಷ್ನ ಏ್ವಯದ್ಲೆಿೋ ಅತಿ ದೆೊಡಾದವಗಿದೆ.

• IAFನ್ ಧೆಯೋಯವವಕಯವೆೇಂದ್ರೆ 'ನ್ಭ ಸಪಶೆೇಂ ದ್ಧೋಪುಮ್', ಅೇಂದ್ರೆ 'ಆಕವಶವನ್ನು ವೆೈಭವದ್ಧೇಂದ್ 
ಸಪಶಿೆಸಿ' ಎೇಂದ್ನ. ಇದ್ನ್ನು ಭಗವದ್ಧಗೋತ್ೆಯ 11ನೆೋ ಅಧವಯಯದ್ಧೇಂದ್ ಆಯನದಕೆೊಳಳಲಲವಗಿದೆ.

• ವವಯನಪಡೆಯ ದ್ಧನ್ವನ್ನು ಪರತಿವಷ್ೆ 8 ಅಕೆೊಟೋಬರ ನ್ಲ್ಲಿ ಆಚ್ರಿಸಲವಗನತ್ುದೆ. 1932ರಲ್ಲಿ ಈ 
ದ್ಧನ್ವೆೋ ಭವರತಿೋಯ ವವಯನಪಡೆಯನ ಅಧಿಕೃತ್ವವಗಿ ಯನನೆೈಟೆರ್ ಕೇಂಗ್ ಡೇಂನ್ ರವಯಲ ಏರ 
ಫೋಸ್ ೆ ಗೆ ಬೆೇಂಬಲ ನೋಡನವ ಶಕುಯವಗಿ ಸ್ವಾಪಿಸಲಪರ್ಟಟತ್ನ. ಭವರತಿೋಯ ವವಯನಪಡೆಯ ಮೊದ್ಲ 
ಕವಯವೆಚ್ರಣವ ತ್ೇಂಡವು 1933ರಲ್ಲಿ ಅಸಿುತ್ಾಕೆೆ ಬೇಂದ್ರೊ, ಅಕೆೊಟೋಬರ 8 ಅನೆುೋ ವವಯನಪಡೆಯ 
ದ್ಧನ್ ಎೇಂದ್ನ ಕರೆಯಲವಯಿತ್ನ.



6) ಇತಿುೋಚೆಗೆ ನಧ್ನ್ರವದ್ ವಲ್ಲಿಲತ್ ಮಧ್ತಿಲ ಮವಧ್ವನ ನವಯರ 
ಅವರನ ಯವವ ವೃತಿುಯೇಂದ್ಧಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧ್ ಹೆೊೇಂದ್ಧದವದರೆ?

Vallilath Madhathil Madhavan Nair, who passed away 
recently, is associated with which profession?

ಎ) ಕರೋಡೆ

ಬಿ) ವವಯಪವರ

ಸಿ) ಅಧಿಕವರಶವಹಿ

ಡಿ) ರವಜಕೋಯ
SBK KANNADA YouTube Channel



• ವಲ್ಲಿಲತ್ ಮಧ್ತಿಲ ಮವಧ್ವನ ನವಯರ ಅವರನ ಭವರತ್ದ್ ಅತ್ಯೇಂತ್ ಹಳೆಯ 
ಮವಜಿ ರವಜತ್ವೇಂತಿರಕರನ 102 ನೆೋ ವಯಸಿ್ನ್ಲ್ಲಿ ನಧ್ನ್ರವದ್ರನ.

• ಅವರನ 1942 ರಲ್ಲಿ ಭವರತಿೋಯ ನವಗರಿಕ ಸ್ೆೋವೆ ಅಥವವ ಐಸಿಎಸ್ ಗೆ ಸ್ೆೋರಿದ್ರನ 
ಮತ್ನು ಅವರನ್ನು ಬಿಹವರ ಕೆೋಡರ ಗೆ ನಯೋಜಿಸಲವಯಿತ್ನ.

• ನ್ೇಂತ್ರ ಅವರನ್ನು ಭವರತಿೋಯ ವಿದೆೋಶವೇಂಗ ಸ್ೆೋವೆಗೆ ಖವಯೇಂ ಆಗಿ 
ನೆೋಮಿಸಲವಯಿತ್ನ.

• ಅವರನ ವಿದೆೋಶವೇಂಗ ವಯವಹವರಗಳ ಇಲವಖೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ನು ಕವಮನೆಾಲು ಸೇಂಬೇಂಧ್ಗಳ 
ಉಸನುವವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಪರಮನಖ ಹನದೆದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೆೋವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರನ. ಅವರನ 1970
ರ ಕೆೊನೆಯಲ್ಲಿ ಐಎಫ ಎಸ್ ನೇಂದ್ ನವೃತ್ುರವದ್ರನ.



7) ಯವವ ರವಜಯದ್ಲ್ಲಿ, "ಮೆೋರ್ ಇನ ಇೇಂಡಿಯವ" ಡೆೊರೋನ ಅನ್ನು 
ಕೆೊೋವಿರ್ -19 ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಗಿಸಲನ ಬಳಸಲವಗಿದೆ?

In which state, a "Made in India" drone has been used to 
transport Covid-19 vaccines?  

ಎ)ಮಣಿಪನರ

ಬಿ)ತ್ಮಿಳುನವಡನ

ಸಿ)ಮಹವರವಷ್ರ

ಡಿ) ಕೆೋರಳ
SBK KANNADA YouTube Channel



• ಕೆೋೇಂದ್ರ ಆರೆೊೋಗಯ ಸಚಿವ ಮನ್ನ್ಖ್ ಮವೇಂಡವಿಯವ ಅಕೆೊಟೋಬರ 4, 2021 
ರೇಂದ್ನ ಈಶವನ್ಯದ್ ಕಠಿಣ ಮತ್ನು ತ್ಲನಪಲನ ಕಷ್ಟಕರವವದ್ ಭೊಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 
"ಮೆೋರ್ ಇನ ಇೇಂಡಿಯವ ಡೆೊರೋನ್" ಬಳಸಿ ಕೆೊೋವಿರ್ -19 ಲಸಿಕೆ 
ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು ಸನಲಭಗೆೊಳಿಸಲನ ಒೇಂದ್ನ ಉಪಕರಮವನ್ನು ಪವರರೇಂಭಿಸಿದ್ರನ.

• "ಐಸಿಎೇಂಆರ(Indian Council of Medical Research) "Drone 
Response and Outreach in North East (ಐ-ಡೆೊರೋನ)" ಎೇಂಬ 
ವಿತ್ರಣವ ಮವದ್ರಿಯನ್ನು ವಿನವಯಸಗೆೊಳಿಸಿದೆ.

• ಜಿೋವ ಉಳಿಸನವ ಕೆೊೋವಿರ್ -19 ಲಸಿಕೆಗಳು ಎಲಿರಿಗೊ ತ್ಲನಪನವುದ್ನ್ನು 
ಸಹಿಸಿಕೆೊಳಳಲಲನ ಈ ವಿತ್ರಣವ ಮವದ್ರಿಯನ್ನು ವಿನವಯಸಗೆೊಳಿಸಲವಗಿದೆ.

• "ಆರೆೊೋಗಯದ್ಲ್ಲಿ ಅೇಂತ್ೆೊಯೋದ್ಯ" ಕೆೆ ಸಕವೆರದ್ ಬದ್ಿತ್ೆಗೆ ಅನ್ನಗನಣವವಗಿ 
ಈ ಉಪಕರಮವನ್ನು ಪವರರೇಂಭಿಸಲವಗಿದೆ, ಇದ್ನ ಭವರತ್ದ್ ಪರತಿಯಬಬ 
ನವಗರಿಕರಿಗೊ ಆರೆೊೋಗಯ ಸ್ೆೋವೆಯನ್ನು ಪರವೆೋಶಿಸನವೇಂತ್ೆ ಮವಡನತ್ುದೆ.



8 ) ಹವವಮವನ್ ಸ್ೆೋವೆಗಳ ಸಿಾತಿ 2021: ನೋರಿನ್ ವರದ್ಧಯನ್ನು ಯವವ 
ಸೇಂಸ್ೆಾಯನ ಬಿಡನಗಡೆ ಮವಡಿದೆ?

The State of Climate Services 2021: Water report' has been 
released by which organisation? ]

ಎ)WMO

ಬಿ)NITI Aayog

ಸಿ)FAO

ಡಿ) NABARD
SBK KANNADA YouTube Channel



• 16 ಹವವಮವನ್ ಸ್ೆೋವೆಗಳ ವರದ್ಧಯನ್ನು ವಿಶಾ ಹವವಮವನ್ ಸೇಂಸ್ೆಾ (ಡಬನಿುಎೇಂಒ) 
16 ಅೇಂತ್ರವಷಿರೋಯ ಏಜೆನ್ಗಳು ಮತ್ನು ಹಣಕವಸನ ಸೇಂಸ್ೆಾಗಳು ಬಿಡನಗಡೆ 
ಮವಡಿದೆ.

• WMO ಪರತಿ ವಷ್ೆ ಹವವಮವನ್ಕೆೆ ಕವರಣವವದ್ ಹೆಚಿಚನ್ ಅನವಹನತ್ಗಳು 
ಸೇಂಭವಿಸನತಿುವೆ ಎೇಂದ್ನ ಬಹಿರೇಂಗಪಡಿಸಿತ್ನ. 2018 ಕೆೆ ಹೆೊೋಲ್ಲಸಿದ್ರೆ 2030 ರ 
ವೆೋಳೆಗೆ ಅೇಂತ್ರವಷಿರೋಯ ಮವನ್ವಿೋಯ ನೆರವು ಅಗತ್ಯವಿರನವ ಜನ್ರ ಸೇಂಖೆಯಯನ 
ಶೆೋಕಡವ 50 ರಷ್ನಟ ಏರಿಕೆಯವಗಬಹನದ್ನ ಎೇಂದ್ನ ಅದ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

• ವಿಶಾ ಹವವಮವನ್ ಸೇಂಸ್ೆಾ ವಿಶಾಸೇಂಸ್ೆಾಯ ವಿಶೆೋಷ್ ಏಜೆನ್ಯವಗಿದ್ನದ, ವವತ್ವವರಣ 
ವಿಜ್ಞವನ್, ಹವವಮವನ್, ಜಲವಿಜ್ಞವನ್ ಮತ್ನು ಭೊ ಭೌತ್ಶವಸರದ್ ಕನರಿತ್ನ 
ಅೇಂತ್ರವಷಿರೋಯ ಸಹಕವರವನ್ನು ಉತ್ೆುೋಜಿಸನವ ಜವವಬವದರಿ ಹೆೊೇಂದ್ಧದೆ.

• ಪರಧವನ್ ಕಛೆೋರಿ ಸಾಳ: ಜಿನೋವವ, ಸಿಾಜಲವಯೆೇಂರ್
• ಸ್ವಾಪನೆ: 23 ಮವಚ್ೆ 1950



9) ಯವವ ಬವಹವಯಕವಶ ಸೇಂಸ್ೆಾ 'ಸ್ೆೈಕೆ ಮಿಷ್ನ' ಅನ್ನು ಆರೇಂಭಿಸಲನ 
ಸಜವಾಗಿದೆ?

Which space agency is set to lasunch the 'Psyche Mission'? 

ಎ)ಇಸ್ೆೊರೋ

ಬಿ)ಸ್ೆಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್

ಸಿ)ನವಸ್ವ

ಡಿ) ಬೊಿ ಒರಿಜಿನ

SBK KANNADA YouTube Channel



• ನವಸ್ವ ತ್ನ್ು ಸ್ೆೈಕ್ಸ ಮಿಷ್ನ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡನಗಡೆ ಮವಡಲ್ಲದೆ.
• ಈ ಬವಹವಯಕವಶ ನೌಕೆ ಎರಡನ ವಷ್ೆಗಳ ಕವಲ ಕ್ಷನದ್ರಗರಹದ್ ಸನತ್ು ಸನತ್ುಲ್ಲದೆ.
• ಎರಡನ ವಷ್ೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇದ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ೆಗೆದ್ನಕೆೊಳುಳಲತ್ುದೆ, ಮೆೋಲೆೈಯನ್ನು ನ್ಕ್ೆ ಮವಡನತ್ುದೆ 

ಮತ್ನು ಪನರವತ್ನ್ ಕವೇಂತಿೋಯ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಪನರವವೆಗಳನ್ನು ಹನಡನಕನತ್ುದೆ.
• ಕ್ಷನದ್ರಗರಹದ್ ಮೆೋಲೆೈಯಿೇಂದ್ ಬರನವ ನ್ೊಯಟವರನ ಗಳು ಮತ್ನು ಗವಮವ ಕರಣಗಳನ್ನು ಅದ್ರ 

ಮೊಲಭೊತ್ ಸೇಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಧ್ೆರಿಸಲನ ವಿಮವನ್ವು ಅಧ್ಯಯನ್ ಮವಡನತ್ುದೆ.
• ರವಕ್ಸ ಅಥವವ ಐಸ್ ಗಿೇಂತ್ ಗಣನೋಯ ಪರಮವಣದ್ ಲೆೊೋಹವನ್ನು ಒಳಗೆೊೇಂಡಿರನವ ಒೇಂದ್ನ 

ಕ್ಷನದ್ರಗರಹವನ್ನು ಅನೆಾೋಷಿಸನವ ಮೊದ್ಲ ಮಿಷ್ನ ಇದ್ನ.
• ನವಯಷ್ನ್ಲ ಏರೆೊೋನವರ್ಟಕ್ಸ್ ಅೇಂರ್ ಸ್ೆಪೋಸ್ ಅಡಿಿನಸ್ೆರೋಷ್ನ ಯನಎಸ್ ಫೆಡರಲ 

ಸಕವೆರದ್ ಸಾತ್ೇಂತ್ರ ಏಜೆನ್ಯವಗಿದ್ನದ ನವಗರಿಕ ಬವಹವಯಕವಶ ಕವಯೆಕರಮಕೆೆ ಕವರಣವವಗಿದೆ
• ಪರಧವನ್ ಕಚೆೋರಿ: ವವಷಿೇಂಗಟನ, ಡಿಸಿ, ಯನನೆೈಟೆರ್ ಸ್ೆಟೋಟ್್
• ಸ್ವಾಪಕ: ಡೆಾೈಟ್ ಡಿ. ಐಸ್ೆನೆೊಹೋವರ
• ಸ್ವಾಪನೆ: 29 ಜನಲೆೈ 1958, ಯನನೆೈಟೆರ್ ಸ್ೆಟೋಟ್್



10) ಇತಿುೋಚೆಗೆ ಸನದ್ಧದಯಲ್ಲಿರನವ ಪೇಂಬನ ರೆೈಲೆಾೋ ಸ್ೆೋತ್ನವೆ ಯವವ 
ರವಜಯ/ಕೆೋೇಂದವರಡಳಿತ್ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿದೆ?

Pamban railway bridge, which was seen in the news 
recently, is located in which state/UT? 

ಎ)ತ್ಮಿಳುನವಡನ

ಬಿ)ಕೆೋರಳ

ಸಿ)ಆೇಂಧ್ರಪರದೆೋಶ

ಡಿ) ಪಶಿಚಮ ಬೇಂಗವಳ
SBK KANNADA YouTube Channel



• "ಪೇಂಬನ ರೆೈಲೆಾ ಸ್ೆೋತ್ನವೆ" ತ್ಮಿಳುನವಡಿನ್ ಪವಲೆ ಜಲಸೇಂಧಿಯಲ್ಲಿದೆ.
• ಇದ್ನ ಭವರತ್ದ್ ಮನಖಯ ಭೊಭವಗವನ್ನು ಪೇಂಬನ ದ್ಧಾೋಪದೆೊೇಂದ್ಧಗೆ 

ಸೇಂಪಕೆಸನತ್ುದೆ.
• ಇದ್ನ ಭವರತ್ದ್ ಮೊದ್ಲ ಸಮನದ್ರ ಸ್ೆೋತ್ನವೆ.
• ರವಜಯಪವಲರನ: ಆರ ಎನ ರವಿ
• ರವಜಧವನ: ಚೆನೆುೈ
• ಮನಖಯಮೇಂತಿರ: ಎೇಂ ಕೆ ಸ್ವಟಲ್ಲನ



1) ದೆಾೈವವಷಿೆಕ ಕಡಲ ಸರಣಿ 'AUSINDEX' ನ್ ನವಲೆನೆೋ 
ಪನನ್ರವವತ್ೆನೆಯಲ್ಲಿ ಭವರತ್ವು ಯವವ ದೆೋಶದೆೊೇಂದ್ಧಗೆ 
ಭವಗವಹಿಸಿತ್ನ?
2) ಡಿಜಿಟಲ ವವಯಲೆಟ್ ಗೆ ನೆೋರವವಗಿ ಅೇಂತ್ವರವಷಿರೋಯ 
ರವವನೆಗಳನ್ನು ಸಿಾೋಕರಿಸನವ ಭವರತ್ದ್ ಮೊದ್ಲ ವೆೋದ್ಧಕೆಯವದ್ 
ಕೇಂಪನ ಯವವುದ್ನ?
3) ಇತಿುೋಚೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ರ್ಟ 20 ವಿಶಾಕಪ್ ಗಿೋತ್ೆಯನ್ನು ಯವರನ 
ರಚಿಸಿದ್ರನ?



1) SAGE ಮತ್ನು SACRED, ಹೆೊಸ ಪೋಟೆಲ ಗಳು 
ಜನ್ಸೇಂಖೆಯಯ ಯವವ ವಿಭವಗಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿವೆ?
2) ವಿಶಾದ್ ಅತಿದೆೊಡಾ ಖವದ್ಧ ರವಷ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಭವರತ್ದ್ 
ಯವವ ಸಾಳದ್ಲ್ಲಿ ಅನವವರಣಗೆೊಳಿಸಲವಗಿದೆ?
3) ಸಾಚ್ಛ ಭವರತ್ ಕವಯೆಕರಮವನ್ನು ಯವವ ರವಜಯದ್ಧೇಂದ್ 
ಉದವಾರ್ಟಸಲವಗಿದೆ?



https://www.kpscjunction.in/2021/10/october-01-07-current-affairs-2021-pdf.html


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



