
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ದಿನವನನು ಆಚರಿಸಲಾಾುನ ತ್ದೆೆ?

ಎ) ಅಕೆ ಟ್ೀಬರ್ 10
ಬಿ) ಅಕೆ ಟ್ೀಬರ್ 09
ಸಿ) ಅಕೆ ಟ್ೀಬರ್ 08
ಡಿ) ಅಕೆ ಟ್ೀಬರ್ 07

10-11 ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2021-ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗ ಳು 



1) ನೆೊಬೆಲ್ ಶ ಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021 ರ ವಿಜೆೇತರನ್ನು ಸೆಿಸಸ್ತ.

Name the winners of the Nobel Peace Prize 2021?

(ಎ) ಟನನೇಶಿಯನ್ ನ ಾಷನ್ಲ್ ಡೆೈಲ ಗ್ ಕ್ ಾರ್ೆೆಟ್

(ಬಿ)  ಡೆನಸ್ ಮನಕ್ೆಾಜ್ ಮತನಿ ನ ಡಿಯ  ಮನರಾ ್

(ಸ್ತ) ಮ ಸಯ  ರಾೆಸ್ ಾ ಮತನಿ ಡಿಮಿಟ್ರರ ಮನರಾ ರ್ೆೊೇ್

(ಡಿ) ವಿಶಾ ಆಸ ರ ಕ್ ಯೆಕ್ರಮ

SBK KANNADA YouTube Channel



• ಅಭಿವ್ಾಕ್ತಿ ಸ್ ಾತಾಂತರಯ ರಕ್ಷಣೆಗ ಗಿ ಶರಮಿಸ್ತದ ಇಬ್ಬರನ ಪ್ತರಕ್ತೆರಾ ದ ಫಿಲಿಪ್ಪೇನ್ಾ ನ್ ಮಸಯ  ರಾೆಸ್ ಾ 
ಮತನಿ ರಷ್ ಾದ ಡಿಮಿಟ್ರರ ಮನರಾ ರ್ೆೊೇ್ ಅವ್ಸಗೆ ಶನಕ್ರವ ರ ನೆೊಬೆಲ್ ಶ ಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 
ಘೊೇಷಿಿಲ ಗಿದೆ.

• ವಿಶಾದ ದಾಾಂತ ಅಭಿವ್ಾಕ್ತಿ ಸ್ ಾತಾಂತರಯಕ್ೆೆ ಧಕ್ೆೆಯ ಗಿದೆ ಎಾಂದನ ಅಭಿಪ್ ರಯಪ್ಟ್ರಿರನವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 
ಆಯ್ಕೆ ಿಮಿತಿಯನ, ಅಭಿವ್ಾಕ್ತಿ ಸ್ ಾತಾಂತರಯದ ರಕ್ಷಣೆಗ ಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರೊ ಪ್ತರಕ್ತೆರನ ನ್ಡೆಸ್ತದ
ಅವಿರತ ಪ್ರಯತು ಮತನಿ ಧೆೈಯೆದ ಸೆೊೇರಾ ಟಕ್ ೆಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೇಾಲ ಗಿದೆ ಎಾಂದನ ಸೆೇದದೆ.

• 2012ರಲಿಿ ಆರಾಂಭವ ದ ‘ರಾ ಪ್ಿರ್’ ಎಾಂಬ್ ನ್ೊಾಸ್  ವೆಬ ಸ್ೆೈಟ್  ಿ  ಸ್ ಪಪ್ಕ್ರಲಿಿ ರಾೆಸ್ ಾ ಬಬ್ಬರನ
• ಮನರಾ ರ್ೆೊೇ್ ಅವ್ರನ 1993ರಲಿಿ ರಷ್ ಾದ ಿಾತಾಂತರ ಪ್ತಿರಕ್ೆ ‘ನೆೊವ ಯ  ಗೆಜೆರ್ ’ ಸ್ ಪಪ್ಕ್ರಲಿಿ
ಬಬ್ಬರನ.

• 1935ರ ನ್ಾಂತರ ಇದೆೇ ಮೊದಲ ಬ ಸಗೆ ಪ್ತರಕ್ತೆಸಗೆ ಶ ಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೊೇಷಣೆಯ ಗಿದೆ. 
• ಜಮೆನಯ ಪ್ತರಕ್ತೆ ಕ್ ಲ್ ೆ  ವ ನ್  ಬಸ್ತರ್ೆಸ್ತೆ ಅವ್ರನ ತಮಮ ದೆೇಶ ಜ ಗತಿಕ್ ಯನದಧದ ನ್ಾಂತರ 
ಸೆೇಗೆ ಮತ್ೆಿ ಶಿರಿಜ್ಜಿತವ ಗಲನ ಆರಾಂಭಿಸ್ತತನಿ ಎಾಂಬ್ನದನ್ನು ಜಗತಿಿಗೆ ತಿದಸ್ತದದರನ.  ಅದಕ್ ೆಗಿ 
ಅವ್ಸಗೆ ಶ ಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೇಾಲ ಗಿತನಿ.



2) ಕ್ನ ೆಟಕ್ ವಿಕ್ ಿ ಗ ರಮಿೇಣ ಬ ಾಾಂಕ್ ಇತಿಿೇಚೆಗೆ ಎರಾನ ರಾ ಷಿರೇಯ 
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಕ್ನ ೆಟಕ್ ವಿಕ್ ಿ ಗ ರಮಿೇಣ ಬ ಾಾಂಕ್ KVGB
ಯ ಪ್ ರಯೇಜಕ್ ಬ ಾಾಂಕ್ ಯ ರನ?

Karnataka Vikas Grameena Bank has bagged two national 
awards recently. Who is the sponsor Bank of Karnataka 
Vikas Grameena Bank KVGB?

(ಎ) ಕ್ೆನ್ರಾ  ಬ ಾಾಂಕ್

(ಬಿ)  ಪ್ಾಂಜ ಬ ನ ಾಷನ್ಲ್ ಬ ಾಾಂಕ್

(ಸ್ತ) ಫೆಾರಲ್ ಬ ಾಾಂಕ್

(ಡಿ) ಯೊನಯನ್ ಬ ಾಾಂಕ್ SBK KANNADA YouTube Channel



• ಕ್ೆನ್ರಾ  ಬ ಾಾಂಕ್ ಪ್ ರಯೇಜ್ಜಸ್ತದ ಕ್ನ ೆಟಕ್ ವಿಕ್ ಿ ಗ ರಮಿೇಣ ಬ ಾಾಂಕ್ 
(ಕ್ೆವಿಜ್ಜಬಿ) ಮ ತಾದ ಎರಾನ ರಾ ಷಿರೇಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ('ಎಪ್ವೆೈ ಬಿಗ್
ಬಿಲಿೇವ್ಸ್ೆ' ಮತನಿ 'ಲಿೇಾರ್ ಶಿಪ್ ಕ್ ಾಪ್ಟಲ್') ಗದಸ್ತದೆ.

• ಪ್ಾಂಚಣಿ ನಧಿ ನಯಾಂತರಣ ಮತನಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ಪ್ ರಧಿಕ್ ರದಿಾಂದ 
(ಪ್ಎಫ ಆರ್ ಡಿಎ) ಅಟಲ್ ಪ್ಾಂಚಣಿ ಯೇಜನೆ (ಎಪ್ವೆೈ) ಅಡಿಯಲಿಿ 
ನೆೊೇಾಂದಣಿ.

• ಕ್ನ ೆಟಕ್ ವಿಕ್ ಿ ಗ ರಮಿೇಣ ಬ ಾಾಂಕ್, ಕ್ೆನ್ರಾ  ಬ ಾಾಂಕ್ ಪ್ ರಯೇಜ್ಜತ 
ಭ ರತಿೇಯ ಪ್ ರದೆೇಶಿಕ್ ಗ ರಮಿೇಣ ಬ ಾಾಂಕ್.

• ಇದನ ಭ ರತ ಿಕ್ ೆರದ  ಣಕ್ ಿನ ಿಚಿವ ಲಯದ ಬಡೆತನ್ದಲಿಿದೆ.
• ಪ್ರಧ ನ್ ಕ್ಚೆೇಸ: ಧ ರವ ಾ
• ಸ್ ಪಪ್ನೆ: 12 ಸ್ೆಪ್ೆಿಾಂಬ್ರ್ 2005



3) FIH ಸ ಕ್ತ ಸ್ ಿಸ್ೆ ಅವ ರ್ಡ್ಾೆ 2020-21ರಲಿಿ ವ್ಷೆದ ಪ್ನರನಷರ 
ಗೆೊೇಲ್ ಕ್ತೇಪ್ರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯ ರನ ಗೆದದರನ?

Who won the men’s Goalkeeper of the Year award in FIH 
Hockey Stars Awards 2020-21?

(ಎ)  ಮೆನ್ ಪ್ರೇತ್ ಸ್ತಾಂಗ್

(ಬಿ) ಪ್ಆರ್ ಶಿರೇಜೆೇಶ್

(ಸ್ತ) ರೊಪ್ಾಂದರ್ ಪ್ ಲ್ ಸ್ತಾಂಗ್

(ಡಿ) ವಿವೆೇಕ್ ಪ್ರಸ್ ್
SBK KANNADA YouTube Channel



• ಪ್ಆರ್ ಶಿರೇಜೆೇಶ್ 2020-21ರ ಎಫ ಐಎಚ್ ಸ ಕ್ತ ಸ್ ಿಸ್ೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲಿಿ 
ವ್ಷೆದ ಪ್ನರನಷರ ಗೆೊೇಲ್ ಕ್ತೇಪ್ರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದಿದದ ದರಾೆ.

• ಪ್ರಟನಿ ರವಿೇಾಂದರನ್ ಶಿರೇಜೆೇಶ್ ಬಬ್ಬ ಭ ರತಿೇಯ ವ್ೃತಿಿಪ್ರ ಫಿೇಲ್್ ಸ ಕ್ತ 
ಆಟಗ ರರಾ ಗಿದನದ, ಅವ್ರನ ಭ ರತಿೇಯ ರಾ ಷಿರೇಯ ತಾಂಾದ ಗೆೊೇಲ್ 
ಕ್ತೇಪ್ರ್ ಮತನಿ ಮ ಜ್ಜ ನ ಯಕ್ನ ಗಿ ಆಾನತ್ ಿರಾೆ.

• ಅವ್ರನ ಉತಿರ ಪ್ರದೆೇಶ ವಿಜ ರ್ಡ್ಾ ೆ ಗ ಗಿ ಸ ಕ್ತ ಇಾಂಡಿಯ  ಲಿೇಗ್ ನ್ಲಿಿ 
ಆಾನತ್ ಿರಾೆ.

• ಇಾಂಟನ ಾೆಷನ್ಲ್ ಸ ಕ್ತ ಫೆಾರಾೆೇಶನ್ (ಎಫಐಎಚ್) ಫಿೇಲ್್ ಸ ಕ್ತ ಮತನಿ
ಬಳ ಾಂಗಣ ಫಿೇಲ್್ ಸ ಕ್ತಯ ಅಾಂತರರಾ ಷಿರೇಯ ಆಾದತ 
ಮಾಂಾದಯ ಗಿದೆ. 

• ಇದರ ಪ್ರಧ ನ್ ಕ್ಛೆೇಸಯನ ಸ್ತಾಟಿಲೆೆಾಂರ್ಡ್ ನ್ ಲೌಿನೆುಯಲಿಿದೆ ಮತನಿ
ಅಧಾಕ್ಷರನ ಡ  ನ್ಸೇಾಂದರ್ ಧನರ್ ಬ ತ್ ರ.



4) ಪ್ರವ ಸ್ೆೊೇದಾಮ ಿಚಿವ ಲಯವ್ು ಐಆರ್ ಸ್ತಟ್ರಸ್ತ ಿ ಯೇಗದೆೊಾಂದಿಗೆ 
ಬೌದಧ ಿಕ್ೊಾೆಟ್ ರಾೆೈಲನ ಎಫ ಎಎಾಂ ಪ್ರವ ಿವ್ನ್ನು _________________ 
ಆರಾಂಭದ ಭ ಗವ ಗಿ ಆಯೇಜ್ಜಸ್ತದೆ.

Ministry of Tourism in association with the IRCTC has 
organized the Buddhist Circuit Train FAM Tour as part of 
_________________initiative.

(ಎ) ಆಜ ದಿ ಕ್  ಅಮೃತ್ ಮಸೆೊೇತಾವ್

(ಬಿ) ಆತಮ ನಭೆರ ಭ ರತ

(ಸ್ತ) ಉದೆೇ ದೆೇಶ ಕ್  ಆಮ್ ನ ಗಿರಕ್

(ಡಿ) ದೆೇಖೆೊೇ ಅಪ್ ು ದೆೇಶ SBK KANNADA YouTube Channel



• ಕ್ೆೇಾಂದರ ಪ್ರವ ಸ್ೆೊೇದಾಮ ರಾ ಜಾ ಿಚಿವ್ ಅಜಯ್ ಭಟ್ ಅವ್ರನ ಿಫ್ದರ್ ಜಾಂಗ್ 
ರಾೆೈಲೆಾೇ ನಲ ದಣದಿಾಂದ (ದೆ ಲಿ ಉಪ್ನ್ಗರ ರಾೆೈಲೆಾೇಸ್ ನ್ ಭ ಗ) "ಬೌದಧ 
ಿಕ್ೊಾೆಟ್ ರ್ೆೈನ್ FAM ಪ್ರವ ಿ" ವ್ನ್ನು ಫ ಿಯಗ್ ಮ ಡಿದರನ.

• ಪ್ರವ ಸ್ೆೊೇದಾಮ ಿಚಿವ ಲಯವ್ು ಭ ರತಿೇಯ ರಾೆೈಲೆಾ ಕ್ ಾಟಸಾಂಗ್ ಮತನಿ
ಪ್ರವ ಸ್ೆೊೇದಾಮ ನಗಮದ (IRCTC) ಿ ಯೇಗದೆೊಾಂದಿಗೆ ಬೌದಧ 
ಿಕ್ೊಾೆಟ್ ರಾೆೈಲನ FAM ಪ್ರವ ಿವ್ನ್ನು ಆಯೇಜ್ಜಸ್ತದೆ

• ಕ್ೆೇಾಂದರ ಿಕ್ ೆರದ "ದೆೇಖೆೊೇ ಅಪ್ ು ದೆೇಶ" ಉಪ್ಕ್ರಮದ



5) ವಿಶಾ ಅಾಂಚೆ ದಿನ್ವ್ನ್ನು ವ ಷಿೆಕ್ವ ಗಿ ಯ ವ್ ದಿನ್ದಾಂದನ 
ಗನರನತಿಿಲ ಗನತಿದೆ?

World Post Day is marked annually on which day?

(ಎ) 7 ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್

(ಬಿ) 8 ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್

(ಸ್ತ) 10 ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್

(ಡಿ) 9 ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್

SBK KANNADA YouTube Channel



• ವಿಶಾ ಅಾಂಚೆ ದಿನ್ವ್ನ್ನು ಪ್ರತಿ ವ್ಷೆ ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 9 ರಾಂದನ ಜ ಗತಿಕ್ವ ಗಿ 
ಆಚಸಿಲ ಗನತಿದೆ.

• ವಿಶಾ ಅಾಂಚೆ ದಿನ್ವ್ು ಪ್ರತಿವ್ಷೆ ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 9 ರಾಂದನ ನ್ಡೆಯನವ್ ಸ್ ವ್ೆತಿರಕ್ ಅಾಂಚೆ 
ಬಕ್ೊೆಟದ ವ ಷಿೆಕ್ೆೊೇತಾವ್ವ ಗಿದೆ, ಇದನ 1874 ರಲಿಿ ಸ್ತಾಜಲ ಾೆಾಂರ್ಡ್ ನ್ಲಿಿ 
ಆರಾಂಭವ ಯಿತನ.

• ಯನಪ್ಯನ ಜ ಗತಿಕ್ ಿಾಂವ್ ನ್ ಕ್ ರಾಂತಿಯ ಆರಾಂಭವ ಗಿದನದ, ಪ್ರಪ್ಾಂಚದ ದಾಾಂತ ಇತರಸಗೆ 
ಪ್ತರ ಬ್ರಾೆಯನವ್ ಸ್ ಮರ್ಥಾೆವ್ನ್ನು ಪ್ಸಚಯಿಸ್ತತನ.

• 2021 ರ ವಿಶಾ ಪೇಸ್ಿ ದಿನ್ದ ಥೇಮ್ "ಚೆೇತಸಸ್ತಕ್ೆೊಳಳಲನ ಸೆೊಿತನ್
• ಯನನವ್ಿೆಲ್ ಪೇಿಿಲ್ ಯೊನಯನ್ ಸೆಡ ೆಾಟೆಸ್ೆ: ಬ್ನ್ೆ, ಸ್ತಾಜಲ ಾೆಾಂರ್ಡ್
• ಯನನವ್ಿೆಲ್ ಪೇಿಿಲ್ ಯೊನಯನ್ ಡೆೈರಾೆಕ್ಿರ್ ಜನ್ರಲ್; ಮಸ್ ಹಿಕ್ೆೊ ಮೆರ್ೆೊಕ್ತ
• ಯನನವ್ಿೆಲ್ ಪೇಿಿಲ್ ಯೊನಯನ್ ಸ್ ಪಪ್ಕ್: ಸೆನರಕ್ ವ ನ್ ಸ್ತಿೇಫ್ನ್
• ಯನನವ್ಿೆಲ್ ಪೇಿಿಲ್ ಯೊನಯನ್ ಸ್ ಪಪ್ನೆ: 9 ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 1874



6) ಯ ವ್ ರಾ ಜಾವ್ು ಮಿಷನ್ ಕ್ವ್ಚ ಕ್ನಾಂಾಲ್ ಎಾಂಬ್ ವಿಶೆೇಷ ಕ್ೆೊೇವಿರ್ಡ್ -
19 ಲಸ್ತಕ್ೆ ಅಭಿಯ ನ್ವ್ನ್ನು ಆರಾಂಭಿಸ್ತದೆ?

Which state has launched a special Covid-19 vaccination 
drive called Mission Kavach Kundal?

(ಎ) ಮಸ ರಾ ಷರ

(ಬಿ) ಕ್ೆೇರಳ

(ಸ್ತ) ಗನಜರಾ ತ್

(ಡಿ) ಜ ರ್ೆಾಂರ್ಡ್
SBK KANNADA YouTube Channel



• ಮಸ ರಾ ಷರ ರಾ ಜಾ ಿಕ್ ೆರವ್ು ಮಿಷನ್ ಕ್ವ್ಚ್ ಕ್ನಾಂಾಲ್ 
ಎಾಂದನ ಸೆಿಸಿಲ ದ ವಿಶೆೇಷ ಕ್ೆೊೇವಿರ್ಡ್ -19 ಲಸ್ತಕ್ೆ 
ಅಭಿಯ ನ್ವ್ನ್ನು ಆರಾಂಭಿಸ್ತದನದ, ಪ್ರತಿದಿನ್ 15 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಸಗೆ ಲಸ್ತಕ್ೆ
ಸ ಕ್ನವ್ ಗನಸಯನ್ನು ಸೆೊಾಂದಿದೆ.

• ರಾ ಜಾಪ್ ಲರನ: ಭಗತ್ ಸ್ತಾಂಗ್ ಕ್ೆೊಶಾಸ
• ರಾ ಜಧ ನ: ಮನಾಂಬೆೈ
• ಮನರ್ಾಮಾಂತಿರ: ಉದಧ್ ಠ ಕ್ೆರ



7)ವಿಶಾ ವ್ಲಸ್ೆ  ಕ್ತೆಗಳ   2021 ಯ ವ್ ದಿನ್ದಾಂದನ ಗನರನತಿಿಲ ಗನತಿದೆ?

World Migratory Birds Day 2021?

(ಎ) 7 ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್

(ಬಿ) 8 ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್

(ಸ್ತ) 10 ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್

(ಡಿ) 9 ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್

SBK KANNADA YouTube Channel



• 2006 ರಲಿಿ ಆರಾಂಭವ ದ ಗಿನಾಂದ ಪ್ರತಿ ವ್ಷೆ ವಿಶಾ ವ್ಲಸ್ೆ  ಕ್ತೆ ದಿನ್ವ್ನ್ನು
(ಾಬ್ನಿಯಎಾಂಬಿಡಿ) ಅಧಿಕ್ೃತವ ಗಿ ವ್ಷೆದಲಿಿ ಎರಾನ ಬ ಸ ಆಚಸಿಲ ಗನತಿದೆ.

• ಮೊದಲನೆಯದ ಗಿ ಇದನ್ನು ಮೆೇ ಎರಾನೆೇ ಶನವ ರ ಮತನಿ ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 
ಎರಾನೆೇ ಶನವ ರದಾಂದನ ನ್ಡೆಿಲ ಗನತಿದೆ.

• 2021 ರಲಿಿ, WMBBD ಮೆೇ 08, 2021 ಮತನಿ ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 09, 2021
ರಾಂದನ ಬ್ರನತಿದೆ.

• 2021 ಾಬ್ೊಿಯಎಾಂಬಿಡಿಯ ಥೇಮ್ “ಸ ಡಿ, ಸ ಸ, ಮೆೇಲೆೇಸ –
 ಕ್ತೆಯಾಂತ್ೆ!(Sing, Fly, Soar – Like a Bird”)

• ವ್ಲಸ್ೆ  ಕ್ತೆಗಳು ಮತನಿ ಅವ್ುಗಳ ಆವ ಿಸ್ ಪನ್ಗಳನ್ನು ಿಾಂರಕ್ಷಿಿನವ್ 
ಅಗತಾದ ಬ್ಗೆೆ ಜ ಗೃತಿ ಮೊಡಿಿಲನ ಈ ದಿನ್ವ್ನ್ನು ಆಚಸಿಲ ಗನತಿದೆ.

• ಈ ದಿನ್ವ್ನ್ನು ಎರಾನ ಯನಎನ್ ಬಪ್ಪಾಂದಗಳ ನ್ಾನವಿನ್ ಿ ಯೇಗದ 
ಪ್ ಲನದ ಸಕ್ೆಯಿಾಂದ ಆಯೇಜ್ಜಿಲ ಗಿದೆ.



8)India has participated in a joint military exercise of 'Ajay 
Warrior'?

ಭ ರತ ಯ ವ್ ದೆೇಶದ ಜಾಂಟ್ರ ಮಿಲಿಟಸ ವ ಾಯ ಮ "ಅಜೆೇಯ 
ವ ಸಯರ್"ನ್ಲಿಿ ಭ ಗವ್ಹಿಸ್ತದೆ ?

(ಎ) ಯನಕ್ೆ 

(ಬಿ) ರಷಾ 

(ಸ್ತ) ಅಮೆೇಸಕ್  

(ಡಿ) ನೆೇಪ್ ಳ 
SBK KANNADA YouTube Channel



• ಭ ರತದ 6 ನೆೇ ಆವ್ೃತಿಿ – ಯನಕ್ೆ ಜಾಂಟ್ರ ಕ್ಾಂಪ್ನ ಮಟಿದ ಮಿಲಿಟಸ ತರಬೆೇತಿ 
ಎಕ್ಾಸ್ತೆಸ್ ಅಜೆೇಯ ವ ಸಯರ್ ಉತಿರಾ ರ್ಾಂಾದ ಚೌಬ್ಟ್ರಯ ದಲಿಿ ಆರಾಂಭವ ಗಿದೆ.

• ಈ ಕ್ ಯ ೆಚರಣೆಯನ ಸ್ೆುೇ ಪ್ರ ವಿದೆೇಶಿ ರಾ ಷರಗಳ  ೆಾಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಪರ ಕ್ ಯೆಸ್ ಧಾತ್ೆ 
ಮತನಿ ಪ್ಸಣತಿಯನ್ನು  ಾಂಚಿಕ್ೆೊಳುಳವ್ ಬಾಂದನ ಉಪ್ಕ್ರಮದ ಭ ಗವ ಗಿದೆ.

• ಸ್ೆೈನ್ಾಗಳು ಪ್ರಿಪರರ ಆಯನಧಗಳು, ಉಪ್ಕ್ರಣಗಳು, ತಾಂತರಗಳು, ತಾಂತರಗಳು 
ಇತ್ ಾದಿಗಳ  ೆಾಂದಿಗೆ ತಮಮನ್ನು ಪ್ಸಚಯಿಸ್ತಕ್ೆೊಳುಳತಿವೆ.

• ಉಭಯ ದೆೇಶಗಳ ಸ್ೆೈನಕ್ರನ ತಮಮ ದೆೇಶಗಳಲಿಿ ಮತನಿ ಸ್ ಗರಾೆೊೇತಿರ ನಶಿಿತ್ ರ್ಥೆಗಳಲಿಿ
 ಲವ ರನ ಮಿಲಿಟಸ ಕ್ ಯ ೆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಿನವ್ ಿಮಯದಲಿಿ ತ್ ವ್ು ಕ್ಲಿತ 
ಅನ್ನಭವ್ಗಳನ್ನು  ಾಂಚಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ ಿರಾೆ.

• ಅರಾೆ ನ್ಗರ ಪ್ಸಿರದಲಿಿ ಜಾಂಟ್ರ ಸ್ೆೇನ  ಕ್ ಯ ೆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಿನವ್ಲಿಿ ಎರಾೊ 
ಸ್ೆೇನೆಗಳ ಕ್ ಯೆಕ್ಷಮತ್ೆಯನ್ನು ಮೌಲಿಾೇಕ್ಸಿಲನ 48 ಗಾಂರ್ೆಗಳ ಕ್ಠಿಣ 
ವ ಾಯ ಮದೆೊಾಂದಿಗೆ ವ ಾಯ ಮವ್ು ಕ್ೆೊನೆಗೆೊಳುಳತಿದೆ.



9) ಭ ರತಿೇಯ ನೌಕ್ ಪ್ಡೆಗೆ NAV-eCash ಕ್ ರ್ಡ್ೆ ಅನ್ನು INS 
ವಿಕ್ರಮ ದಿತಾದಲಿಿ ಯ ವ್ ಬ ಾಾಂಕ್ ಆರಾಂಭಿಸ್ತದೆ?

Which bank has launched the NAV-eCash card for the 
Indian Navy on INS Vikramaditya?

ಎ) ಪ್ಾಂಜ ಬ ನ ಾಷನ್ಲ್ ಬ ಾಾಂಕ್

ಬಿ) ಕ್ೆನ್ರಾ  ಬ ಾಾಂಕ್

ಸ್ತ) ಸ್ೆಿೇಟ್ ಬ ಾಾಂಕ್ ಆಫ ಇಾಂಡಿಯ 

ಡಿ) ಬ ಾಾಂಕ್ ಆಫ ಬ್ರಾೆೊೇಡ 
SBK KANNADA YouTube Channel



• ದೆೇಶದ ಅತಿದೆೊಾ್ ನೌಕ್  ವಿಮ ನ್ವ  ಕ್ ನೌಕ್ೆ ಐಎನ್ಎಸ್ 
ವಿಕ್ರಮ ದಿತಾದಲಿಿ ನೌಕ್  ಸ್ತಬ್ಬಾಂದಿಗೆ ಎನ್ಎವಿ-ಇಕ್ ಾಶ್ ಕ್ ರ್ಡ್ೆ ಅನ್ನು
ಆರಾಂಭಿಿಲನ ಭ ರತಿೇಯ ನೌಕ್ ಪ್ಡೆಯಾಂದಿಗೆ ಸ್ೆಿೇಟ್ ಬ ಾಾಂಕ್ ಆಫ
ಇಾಂಡಿಯ  ಿ ಭ ಗಿತಾ ಸೆೊಾಂದಿದೆ.

• ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮ ದಿತಾ ಬಾಂದನ ಮ ಪ್ೆಡಿಸ್ತದ ಕ್ತೇ್ ದಜೆೆಯ 
ವಿಮ ನ್ವ  ಕ್ ನೌಕ್ೆ ಮತನಿ 2013 ರಲಿಿ ಸ್ೆೇವೆಗೆ ಪ್ರವೆೇಶಿಸ್ತದ ಭ ರತಿೇಯ 
ನೌಕ್ ಪ್ಡೆಯ ಪ್ರಮನರ್.

• ಅಧಾಕ್ಷತ್ೆ: ದಿನೆೇಶ್ ಕ್ನಮ ರ್ ಖ ರಾ 
• ಸ್ ಪಪ್ನೆ: 1 ಜನಲೆೈ 1955
• ಪ್ರಧ ನ್ ಕ್ಚೆೇಸ: ಮನಾಂಬೆೈ



10) ವಿಶಾ  ತಿಿ ದಿನ್ವ್ನ್ನು ವ ಷಿೆಕ್ವ ಗಿ ಯ ವ್ ದಿನ ಾಂಕ್ದಾಂದನ 
ಆಚಸಿಲ ಗನತಿದೆ?

The World Cotton Day is being observed annually on 
which date?

ಎ) ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 05

ಬಿ) ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 07

ಸ್ತ) ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 04

ಡಿ) ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 06
SBK KANNADA YouTube Channel



• ಾಬ್ನಿಯಎಚ್ ಬ ಮ ನ್ಾತ್ೆ ಪ್ಡೆದ ವಿಶಾ  ತಿಿ ದಿನ್ (ಾಬ್ನಿಯಸ್ತಡಿ) 2019 ಸಾಂದ ಪ್ರತಿ 
ವ್ಷೆ ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 07 ರಾಂದನ ಅಾಂತರಾ ಷಿರೇಯ  ತಿಿ ಉದಾಮ ಮತನಿ 
ಿಮನದ ಯಗದಗೆ ಮತನಿ ಜ ಗತಿಕ್ ಆಥೆಕ್ತ್ೆಗೆ ಅದರ ಕ್ೆೊಾನಗೆಯನ್ನು ಆಚಸಿಲನ 
ಆಚಸಿಲ ಗನತಿದೆ.

• ಅಾಂತ್ ರಾ ಷಿರೇಯ ವ ಾಪ್ ರ, ಆಥೆಕ್ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ಮತನಿ ಬ್ಾತನ್ ನವ ರಣೆಯಲಿಿ
 ತಿಿ ವ್ಲಯದ ನಣ ೆಯಕ್ ಪ್ ತರದ ಬ್ಗೆೆ ಜ ಗೃತಿ ಮೊಡಿಿನವ್ ಉದೆದೇಶದಿಾಂದ 
ಯನಎನ್ ವಿಶಾ  ತಿಿ ದಿನ್ವ್ನ್ನು (ಾಬ್ನಿಯಸ್ತಡಿ) ವ ಷಿೆಕ್ವ ಗಿ ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 7 ರಾಂದನ 
ಆಚಸಿಲ ಗನತಿದೆ.

• 2021 ರ ವಿಶಾ  ತಿಿ ದಿನ್ವ್ನ್ನು "ಬಳೆಳಯದಕ್ ೆಗಿ  ತಿಿ(Cotton for Good)" ಎಾಂಬ್ 
ವಿಷಯದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಆಚಸಿಲ ಯಿತನ.

• ಈ ಥೇಮ್  ತಿಿಯ ನರಾಂತರ ಧನ ತಮಕ್ ಪ್ಸಣ ಮವ್ನ್ನು ಆಚಸಿನತಿದೆ, 
ಉದ  ರಣೆಗೆ ಉದೆೊಾೇಗವ್ನ್ನು ಬದಗಿಿನವ್ುದನ, ನ್ಮಗೆ ನೆೈಿಗಿೆಕ್ ನ ರನಗಳನ್ನು 
ನೇಾನವ್ುದನ ಮತನಿ ಪ್ಸಿರವ್ನ್ನು ರಕ್ಷಿಿನವ್ುದನ.



11) 2022 ಕ್ ಮನೆಾಲ್ಿ ಕ್ತರೇಡ ಕ್ೊಟದಿಾಂದ ಯ ವ್ ದೆೇಶದ ಸ ಕ್ತ 
ಫೆಾರಾೆೇಶನ್ ಹಿಾಂತ್ೆಗೆದನಕ್ೆೊಾಂಡಿದೆ?

Which country's Hockey Federation has withdrawn from 
the 2022 Commonwealth Games?

ಎ) ಆಸ್ೆರೇಲಿಯ 

ಬಿ) ಭ ರತ

ಸ್ತ) ಇಾಂಗೆಿಾಂರ್ಡ್

ಡಿ) ನ್ೊಾಜ್ಜಲ ಾಾಂರ್ಡ್
SBK KANNADA YouTube Channel



• ಭ ರತವ್ು 2022 ರ ಬ್ಮಿೆಾಂಗ ಯಯಮ್ ಕ್ ಮನೆಾಲ್ಿ ಕ್ತರೇಡ ಕ್ೊಟದಿಾಂದ ಸೆೊರಬ್ಾಂದಿತನ, 
ಭ ರತದಿಾಂದ ಬ್ರನವ್ ಪ್ರಯ ಣಿಕ್ಸಗ ಗಿ ಯನನೆೈರ್ೆರ್ಡ್ ಕ್ತಾಂಗ್ ಾಮ್ (ಯನಕ್ೆ) ನಾಂದ 
ತ್ ರತಮಾದ ಕ್ ಾರಾೆಾಂರ್ೆೈನ್ ನಯಮಗಳನ್ನು ತಿದಸ್ತದೆ.

• ಕ್ ಮನೆಾಲ್ಿ ಕ್ತರೇಡ ಕ್ೊಟವ್ು ಕ್ ಮನೆಾಲ್ಿ ರಾ ಷರಗಳ ಕ್ತರೇಡ ಪ್ಟನಗಳನ್ನು ಬಳಗೆೊಾಂಾ 
ಅಾಂತರಾ ಷಿರೇಯ ಬ್ ನ-ಕ್ತರೇಡ ಕ್ೊಟವ ಗಿದೆ.

• ಈವೆಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲನ 1930 ರಲಿಿ ನ್ಡೆಿಲ ಯಿತನ, ಮತನಿ, 1942 ಮತನಿ 1946
ಸೆೊರತನಪ್ಡಿಸ್ತ, ಅಾಂದಿನಾಂದ ಪ್ರತಿ ನ ಲನೆ ವ್ಷೆಗದಗೆೊಮೆಮ ನ್ಡೆಯಿತನ.

• ಮನಾಂದಿನ್ ದಿನ ಾಂಕ್: ರ್ಥನ, 28 ಜನಲೆೈ, 2022 - ಸ್ೆೊೇಮವ ರ, 8 ಆಗಸ್ಿ, 2022



12)ರಾ ಷಿರೇಯ ಅಾಂಚೆ ದಿನ್ವ್ನ್ನು ಆಚಸಿಲ ಗನತಿದೆ?

National Postal Day celebrated?

ಎ) ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 10

ಬಿ) ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 07

ಸ್ತ) ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 04

ಡಿ) ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 06

SBK KANNADA YouTube Channel



• ಭ ರತದಲಿಿ, ರಾ ಷಿರೇಯ ಅಾಂಚೆ ದಿನ್ವ್ನ್ನು ವ ಷಿೆಕ್ವ ಗಿ ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 10 ರಾಂದನ ಆಚಸಿಲ ಗನತಿದೆ, 
• ಈ ದಿನ್ವ್ನ್ನು ಭ ರತಿೇಯ ಅಾಂಚೆ ಇಲ ಖೆಯನ ಕ್ಳೆದ 150 ವ್ಷೆಗದಾಂದ ನವ್ೆಹಿಸ್ತದ ಪ್ ತರವ್ನ್ನು 
ಿಮಸಿನವ್ ಗನಸಯನ್ನು ಸೆೊಾಂದಿದೆ, 

• ಇದನ್ನು 1854 ರಲಿಿ ಲ ರ್ಡ್ೆ ಡ ಲ್ ಸೌಸ್ತ ಸ್ ಪಪ್ಸ್ತದರನ. ಭ ರತಿೇಯ ಅಾಂಚೆ ಸ್ೆೇವೆ ಭ ರತದ 
ಅವಿಭ ಜಾ ಅಾಂಗವ ಗಿದೆ. 

• ಿಾಂಿೃತಿ, ಿಾಂಪ್ರದ ಯ ಮತನಿ ಕ್ಠಿಣ ಭೌಗೆೊೇದಕ್ ಭೊಪ್ರದೆೇಶಗಳಲಿಿ ವೆೈವಿಧಾತ್ೆಯ ಸೆೊರತ್ ಗಿಯೊ
ಭ ರತದಲಿಿ ಅಾಂಚೆ ಸ್ೆೇವೆಗಳು ಅತನಾತಿಮ ಕ್ ಯೆಕ್ಷಮತ್ೆಯನ್ನು ನೇಡಿವೆ.

• ಪ್ನ್ ಕ್ೆೊೇರ್ಡ್ ನ್ಲಿಿರನವ್ ಪ್ನ್ ಎಾಂದರಾೆ ಪೇಿಿಲ್ ಇಾಂಡೆಕ್ಾ ಿಾಂಖೆಾ.
• 6 ಅಾಂಕ್ತಗಳ ಪ್ನ್ ವ್ಾವ್ಸ್ೆಪಯನ್ನು ಶಿರೇರಾ ಮ್ ಭಿಕ್ ಜ್ಜ ವೆಲಾಂಕ್ರ್ ಅವ್ರನ 15 ಆಗಸ್ಿ 1972 ರಾಂದನ 
ಕ್ೆೇಾಂದರ ಿಾಂವ್ ನ್ ಿಚಿವ ಲಯದ ಸೆಚನಿವ್ಸ ಕ್ ಯೆದಶಿೆ ಪ್ಸಚಯಿಸ್ತದರನ.

• ಪ್ನ್ ಕ್ೆೊೇರ್ಡ್ ನ್ ಮೊದಲ ಅಾಂಕ್ತಯನ ಪ್ರದೆೇಶವ್ನ್ನು ಗನರನತಿಿನತಿದೆ. ಎರಾನೆೇ ಅಾಂಕ್ತಯನ ಉಪ್-
ಪ್ರದೆೇಶವ್ನ್ನು ಿೊಚಿಿನತಿದೆ. ಮೊರನೆೇ ಅಾಂಕ್ತ ಜ್ಜಲೆಿಯನ್ನು ಗನರನತಿಿನತಿದೆ. ಕ್ೆೊನೆಯ ಮೊರನ 
ಅಾಂಕ್ೆಗಳು ಪೇಸ್ಿ ಆಫಿೇಸ್ ಅನ್ನು ನದಿೆಷಿ ವಿಳ ಿವ್ು ಬಿೇಳುತಿದೆ ಎಾಂಬ್ನದನ್ನು ತ್ೆೊೇಸಿನತಿದೆ.

• ಭ ರತಿೇಯ ಅಾಂಚೆ ಕ್ ಯೆದಶಿೆ: ವಿನೇತ್ ಪ್ ಾಂಡೆ
• ಭ ರತಿೇಯ ಅಾಂಚೆ ಪ್ರಧ ನ್ ಕ್ಚೆೇಸ: ನ್ವ್ದೆ ಲಿ



13)ಅಾಂತರಾ ಷಿರೇಯ ಸೆಣನು ಮಗನವಿನ್ ದಿನ್ವ್ನ್ನು ಯ ವ್ ದಿನ್ 
ಆಚಸಿಲ ಗನತಿದೆ?

What day is International Girl Child Day celebrated?

ಎ) ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 11

ಬಿ) ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 07

ಸ್ತ) ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 08

ಡಿ) ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 09
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• ಅಾಂತರಾ ಷಿರೇಯ ಸೆಣನು ಮಗನವಿನ್ ದಿನ್ವ್ನ್ನು ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 11 ರಾಂದನ 2012 ಸಾಂದ ಆಚಸಿಲ ಗನತಿದೆ.
• ಅಾಂತರಾ ಷಿರೇಯ ಮಟಿದಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪೇಷಣೆ, ಬ ಲಾ ವಿವ  , ಕ್ ನ್ೊನ್ನ ಮತನಿ ವೆೈದಾಕ್ತೇಯ 
 ಕ್ನೆಗಳ ಿನತಿಮನತಿಲಿನ್  ನಾನಗಿಯರನ ಎದನಸಿನತಿಿರನವ್ ಿಮಸ್ೆಾಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಜ ಗೃತಿ ಮೊಡಿಿಲನ ಈ 
ಅಾಂತ್ ರಾ ಷಿರೇಯ ಆಚರಣೆಯ ದಿನ್ವ್ನ್ನು ವಿಶಾಿಾಂಸ್ೆಪಯನ ಘೊೇಷಿಸ್ತದೆ.

• 2021 ರ ಅಾಂತರಾ ಷಿರೇಯ ಸೆಣನು ಮಗನವಿನ್ ದಿನ್ದ ಥೇಮ್ "ಡಿಜ್ಜಟಲ್ ಪ್ೇದಗೆ. ನ್ಮಮ ಪ್ೇದಗೆ 
(Digital generation. Our generation)"

• ಅಾಂತರಾ ಷಿರೇಯ ಸೆಣನು ಮಗನವಿನ್ ದಿನ್ವ್ನ್ನು ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 11 ರಾಂದನ 2012 ಸಾಂದ ಆಚಸಿಲ ಗನತಿದೆ.
• ಅಾಂತರಾ ಷಿರೇಯ ಮಟಿದಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪೇಷಣೆ, ಬ ಲಾ ವಿವ  , ಕ್ ನ್ೊನ್ನ ಮತನಿ ವೆೈದಾಕ್ತೇಯ 
 ಕ್ನೆಗಳ ಿನತಿಮನತಿಲಿನ್  ನಾನಗಿಯರನ ಎದನಸಿನತಿಿರನವ್ ಿಮಸ್ೆಾಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಜ ಗೃತಿ ಮೊಡಿಿಲನ ಈ 
ಅಾಂತ್ ರಾ ಷಿರೇಯ ಆಚರಣೆಯ ದಿನ್ವ್ನ್ನು ವಿಶಾಿಾಂಸ್ೆಪಯನ ಘೊೇಷಿಸ್ತದೆ.

• 2021 ರ ಅಾಂತರಾ ಷಿರೇಯ ಸೆಣನು ಮಗನವಿನ್ ದಿನ್ದ ಥೇಮ್ "ಡಿಜ್ಜಟಲ್ ಪ್ೇದಗೆ. ನ್ಮಮ ಪ್ೇದಗೆ "
• ಡಿಸ್ೆಾಂಬ್ರ್ 19, 2011 ರಾಂದನ ವಿಶಾಿಾಂಸ್ೆಪಯ ಜನ್ರಲ್ ಅಸ್ೆಾಂಬಿಿ 66/170 ನಣೆಯವ್ನ್ನು 
ಅಾಂಗಿೇಕ್ಸಸ್ತತನ, ಅಕ್ೆೊಿೇಬ್ರ್ 11 ಅನ್ನು ಸೆಣನು ಮಕ್ೆಳ ಅಾಂತರರಾ ಷಿರೇಯ ದಿನ್ವ್ನ ುಗಿ ಘೊೇಷಿಿಲನ 
 ನಾನಗಿಯರ  ಕ್ನೆಗಳು ಮತನಿ ಪ್ರಪ್ಾಂಚದ ದಾಾಂತ  ನಾನಗಿಯರನ ಎದನಸಿನತಿಿರನವ್ ವಿಶಿಷಿ 
ಿವ ಲನಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸ್ತತನ.



14)ಬ್ತನಕ್ಮಮ  ಬ್ಬವ್ು ಯ ವ್ ರಾ ಜಾದಲಿಿ ಆರಾಂಭವ ಗನತಿದೆ?

Bathukamma festival begins in which state?

ಎ) ಆಾಂಧರಪ್ರದೆೇಶ 

ಬಿ) ತ್ೆಲಾಂಗ ಣ

ಸ್ತ) ಕ್ೆೇರಳ 

ಡಿ)ತಮಿಳನ ಾನ

SBK KANNADA YouTube Channel



• ಬಾಂಬ್ತನಿ ದಿನ್ಗಳ  ೊವಿನ್  ಬ್ಬ ತ್ೆಲಾಂಗ ಣದಲಿಿ ಆರಾಂಭವ ಗಿದೆ. 
• ತ್ೆಲಾಂಗ ಣದಲಿಿ ಮಹಿಳೆಯರನ ಸ್ ಾಂಪ್ರದ ಯಿಕ್ ಬ್ರ್ೆಿಗಳನ್ನು ಧಸಸ್ತದದಸಾಂದ ಮತನಿ 
ವ್ಣೆರಾಂಜ್ಜತ ಮೆರವ್ಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸ್ತದದಸಾಂದ  ಬ್ಬವ್ು ಉತ್ ಾ ದಿಾಂದ ಆರಾಂಭವ ಯಿತನ, 
ದನಗ ೆ ನ್ವ್ರಾ ತಿರಯ ಿಮಯದಲಿಿ ಬ್ತನಕ್ಮಮ  ಬ್ಬವ್ನ್ನು ಆಚಸಿಲ ಗನತಿದೆ.

• ತ್ೆಲಾಂಗ ಣದಲಿಿ  ಬ್ಬಗಳ ಪ್ಟ್ರಿ:
• ಬೆೊೇನ ಲನ  ಬ್ಬ
• ಇನ್ವೊಲನ (ಇಲೆೊೇನ) ಮಲಿಣು ಜ ರ್ಥರ
• ಿಮಮಕ್ೆ ಸ್ ರಕ್ೆ ಜ ತ್ೆರ
• ನ ಗೆೊೇಬ್ ಜ ರ್ಥರ
• ತ್ೆಲಾಂಗ ಣ ರಾ ಜಧ ನ: ಸೆೈದರಾ ಬ ್;
• ತ್ೆಲಾಂಗ ಣ ರಾ ಜಾಪ್ ಲ: ತಮಿದಸ್ೆೈ ಸ್ೌಾಂದಯೆರಾ ಜನ್;
• ತ್ೆಲಾಂಗ ಣ ಮನರ್ಾಮಾಂತಿರ: ಕ್ೆ. ಚಾಂದರಶೆೇರ್ರ್ ರಾ ್



1) SAGE ಮತನಿ SACRED, ಸೆೊಿ ಪೇಟೆಲ್ ಗಳು 
ಜನ್ಿಾಂಖೆಾಯ ಯ ವ್ ವಿಭ ಗಕ್ೆೆ ಿಾಂಬ್ಾಂಧಿಸ್ತವೆ?
2) ವಿಶಾದ ಅತಿದೆೊಾ್ ಖ ದಿ ರಾ ಷರಧವಜವ್ನ್ನು ಭ ರತದ 
ಯ ವ್ ಿಪಳದಲಿಿ ಅನ ವ್ರಣಗೆೊದಿಲ ಗಿದೆ?
3) ಿಾಚಛ ಭ ರತ ಕ್ ಯೆಕ್ರಮವ್ನ್ನು ಯ ವ್ ರಾ ಜಾದಿಾಂದ 
ಉದ ಾಟ್ರಿಲ ಗಿದೆ?



1) ವಿಶಾ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ದಿನ್ವ್ನ್ನು ಯ ವ್ ದಿನ ಾಂಕ್ದಾಂದನ 
ಆಚಸಿಲ ಗನತಿದೆ?
2) ಾನರಾ ಾಂರ್ಡ್ ಕ್ಪ್ 2021 ಅನ್ನು ಯ ವ್ ತಾಂಾ 
ಗೆದಿದದೆ?
3) ಇಥಯೇಪ್ಯ ದ ಪ್ರಧ ನಯ ಗಿ ಯ ರನ 
ನೆೇಮಕ್ಗೆೊಾಂಡಿದ ದರಾೆ?



1)ಭೌತವಿಜ್ಞ ನ್ ನೆೊಬೆಲ್  ಪ್ರಶಸ್ತಿ( Nobel Prize 2021 Physics 2021):
2)ರಸ್ ಯನ್ಶ ಿರ ವಿಭ ಗದಲಿಿ ಇಬ್ಬರನ ವಿಜ್ಞ ನಗದಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ(Nobel 

Prize 2021 Chemistry 2021)
3)ಅಮೆಸಕ್ದ ಇಬ್ಬರನ ವಿಜ್ಞ ನಗದಗೆ ‘ವೆೈದಾಕ್ತೇಯ ನೆೊಬೆಲ್ ’(Nobel Prize 
2021 medicine 2021):
4)ಅಬ್ನದಲ್ ರಜ ಕ್  ಗನನ ೆಗೆ ಸ್ ಹಿತಾ ವಿಭ ಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ(Nobel Prize 
2021 Literature):
5)ಪ್ತರಕ್ತೆಸಬ್ಬಸಗೆ ನೆೊಬೆಲ್ ಶ ಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ(Nobel Prize 2021 

Peace):
6)Nobel Prize 2021 Economics)
7 )ಆಲೆರೆರ್ಡ್ ನೆೊಬೆಲ್ ಬ್ಗೆೆ :
8) ನೆೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತಿಸ ಿ:
9) ಮೊದಲ ನೆೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೆೇತ:
10) ಭ ರತಿೇಯರ ನೆೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೆೇತರ ಪ್ಟ್ರಿ:
11) ಮೊದಲ ಮಹಿಳ  ನೆೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೆೇತರನ:
12) ಕ್ತಸಯ ನೆೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೆೇತ:
13)ಅತಾಾಂತ  ಳೆಯ ನೆೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೆೇತ:
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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 
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