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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ UNSC ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನನು ಾಥುನ ಡೆೆಿದ್ಥರೆೆ?

ಎ) ಚೀನಥ ಬಿ) ಭಥುತ
ಸಿ) ಜಪಥನ್ ಡಿ)ಕೆನೆಥ 
ಅಂತಥೆಥಷ್ಟ್ರೀಯ ಧಥರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾತಂತ್ಯಕಥಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ 
ೆಥಯಭಥರಿಾಥಗಿ ಾಥುನನು ಹೆಸರಿಸಲಥಗಿ್ೆ?

ಎ) ಸೃಜನ್ ಶೆೀಷಥಿದ್ ಬಿ) ುಶಥದ್ ಹನಸೆ್ೀನ್
ಸಿ) ಅರ್ಪಿತಥ ಮನಖರ್ಜಿ ಡಿ) ಕೃತ್ ಸೆೆ ೀನಿ



ನಿಯಮಗಳು
❖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: 15

❖ ಸಮಯ:10 ಸನಕನೆಂಡ್ಸ್

❖ ವಿಷಯ:Current Affairs

❖ ಸರಣಿ: 03-08-2021

❖ ಟನಲಿಗ್ರೆಂ:@sbkkannada @Karnatakapolice1947

https://telegram.me/SBKKANNADA
https://telegram.me/karnatakapolice1947


1) 'ವಿಶ್ವ ರ  ೇಂಜರ್ ದಿನ'ವನನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗನತ್ತದ ? -31 ಜನಲ ೈ
2) ಇತ್ತ ಚ ಗ  ಸೌದಿ ಅರ  ಬಿಯಾ ಕ ೇಂಪನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರನವ ದ  ಶ್ಗಳಿಗ  ಎಷ್ನಿ ವಷ್ಷಗಳ ಪರಯಾಣ ನಿಷ  ಧವನನು
ಘ  ಷಿಸಿದ ? -03
3) ಹ ಪಟ ೈಟ್ಟಸ ಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಅಗಗದ ಮತ್ನತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷ್ಧವನನು ಯಾವ ದ  ಶ್ 
ನ   ೇಂದಾಯಿಸಿದ ? -ಮಲ  ಷಾಾ
4) ಇತ್ತ ಚ ಗ  ನಬಾರ್ಡಷ ಯಾವ ರಾಜಾಕ ೆ ಕನಡಿಯನವ ನಿ ರಿನ ಯ ಜನ ಗಳಿಗಾಗಿ 445.89 ಕ   ಟ್ಟ 
ರ ಗಳನನು ಅನನಮೊ ದಿಸಿದ ? -ಪೇಂಜಾಬ್
5) ಇತ್ತ ಚ ಗ  ಯಾವ ದ  ಶ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದ  ಡ್ಡ 'ಸಾಿರ್ ನಿ ಲಮಣಿ ಕಿಸಿರ್' ಕೇಂಡ್ನಬೇಂದಿದ ? -ಶ್ರ ಲೇಂಕಾ
6) ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ಕ್ಷಿಪರ ಎಲ ಕಾಾನಿಕ್ ಕ   ವಿರ್ಡ -19 ಆರ್ ಎನ ಎ ಟ ಸಿ ಕಿಟ್ ಅನನು ಯಾವ ಐಐಟ್ಟ 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಿದ  ಅದನ ಮನ ಯಲ್ಲಿಯ  ಸವಯೇಂ ಪರಿ ಕ್ಷ  ಮಾಡ್ಲನ ಅವಕಾಶ್ ನಿ ಡ್ನತ್ತದ ? -ಐಐಟ್ಟ ಹ ೈದರಾಬಾದ್
7) ಇನ ವಸಿ ಇೇಂಡಿಯಾದ  ೇಂದಿಗ  ಯಾವ ರಾಜಾವು ಇತ್ತ ಚ ಗ  ತ್ಳವವಳಿಕ  ಪತ್ರಕ ೆ ಸಿ  ಹಾಕಿದ ? -ಮ ಘಾಲಯ
8) ಭಾರತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತ್ ವಾವಸ ೆಯ ಹ  ಸ ಸಿಇಒ ಯಾರನ? -ನ ಪನರ ಚತ್ನವ  ಷದಿ

REVISIONS



9) ಇತ್ತ ಚ ಗ  'ಕಾಪಾಷಟ್' ನ 36 ನ   ಆವೃತ್ತ ಭಾರತ್ ಮತ್ನತ ಯಾವ ದ  ಶ್ದ ನಡ್ನವ  ಆರೇಂಭವಾಗಿದ ? -
ಇೇಂಡ   ನ  ಷಾಾ
10) ಪರತ್ಷಿಿತ್ ವಿಲ್ ಐಸುರ್ ಕಾಮಿಕ್ ಇೇಂಡ್ಸಿಾ ಪರಶ್ಸಿತಯನನು ಯಾರನ ಗ ದಿದಿದದಾದಿದರ ? -ಆನೇಂದ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ
11) ಆಫ್ರರಕಾದ ಪ ವಷ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಾಿಸ ಎಕ್ಸ ಪ ರಸ 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಿ ಸಿದ ಭಾರತ್ ಯ 
ನೌಕಾಪಡ ಯ ಹಡ್ಗನ ಯಾವುದನ? -ಐಎನಎಸ ತ್ಲಾವರ್
12) 'ಕನಿಷ್ಿ ವ  ತ್ನ' ಹ ಚ್ಚಿಸಲನ ಯಾವ ರಾಜಾ ಸಕಾಷರ ಇತ್ತ ಚ ಗ  ನಿಧಷರಿಸಿದ ? -ರಾಜಸಾೆನ
13) ಇತ್ತ ಚ ಗ  ಯಾವ ರಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕ  ೇಂದರ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತ್ಮನಲನುರ್ ವ ೈದಾಕಿ ಯ ಕಾಲ  ಜನ 
ಮತ್ನತ ಆಸುತ್ ರಯ ಶ್ೇಂಕನಸಾೆಪನ ಯನನು ಮಾಡಿದಾದಿದರ ?- ಅಸಾಸೇಂ
14) ಇತ್ತ ಚ ಗ  ಯಾವ ದ  ಶ್ದಲ್ಲಿರನವ ಕಿರಸಮಸ ದಿವ ಪದ ಬಳಿ ಹಳ ಯ ನಿ ರಿನ  ಳಗಿನ ಜಾವಲಾಮನಖಿ 
ಪತ್ ತಯಾಗಿದ ?-ಆಸ ಾ ಲ್ಲಯಾ
15) ಕ  2 ಶ್ಖರ  ಏರಿದ   ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಾೇಂತ್ ಕಿರಿಯ ಪವಷತ್ಾರ   ಿ  ಶ ಹ  ರ ಜ್ ಕಾಶ್ಫ್ ಯಾವ 
ದ  ಶ್ದವರನ  ? -ಪಾಕಿಸಾತನ

REVISIONS



1) ಮನಸಿಲಂ ಮಹಿಳಥ ಹಕನಾಗಳ ಿದನವನನು ಾಥವಥಗ ಆಚರಿಸಲಥಗನತತ್ೆ?
When is 'Muslim Women's Rights Day' celebrated?

ಎ) 30 ಜನಲೆೈ
ಬಿ) 01 ಆಗಸ್ಟ್
ಸಿ) 31 ಜನಲೆೈ
ಡಿ) 02 ಆಗಸ್ಟ್ 

ಬಿ) 01 ಆಗಸ್ಟ್

• ಭಥುತದಲ್ಲಲ, ಮನಸಿಲಂ ಮಹಿಳಥ ಹಕನಾಗಳ ಿದನವನನು ಆಗಸ್ಟ್ 01 ುಂದನ ್ೆೀಶ್ಥದಯಂತ ತ್್ವಳಿ ತಲಥಖ್ ವಿುನದಧ 
ಕಥನ ನನ ಜಥರಿಗೆ ಆಚರಿಸಲನ ಆಚರಿಸಲಥಗನತತ್ೆ. ಮೊದಲ ಮನಸಿಲಂ ಮಹಿಳಥ ಹಕನಾಗಳ ಿದನವನನು 2020
ುಲ್ಲಲ ಆಚರಿಸಲಥಯಿತನ. ತ್್ವಳಿ ತಲಥಖ್ ನ ಸ್ಥಮಥರ್ಜಕ ದನಷ್ಕೃತಯವನನು ಕ್ರ್ರ್ಮನಲ್ ಅಡೆಥಧ್ವಥಗಿಸಲನ ಭಥುತ 
ಸಕಥಿುವು ಆಗಸ್ಟ್ 01, 2019 ುಂದನ ತ್್ವಳಿ ತಲಥಖ್ ವಿುನದಧ ಕಥನ ನನ ಜಥರಿಗೆ ಳಿಸಿತನ.



2) ಡಿಫೆನ್್ ಎಕ್್ ಪೆ ೀ 2022 ಅನನು ಎಲ್ಲಲ ಆಯೀರ್ಜಸಲಥಗನತತ್ೆ?
Where will the Defense Expo 2022 be organized?

ಎ) ೆಥಜಸ್ಥಾನ
ಬಿ) ಹರಿಾಥಣ
ಸಿ) ಗನಜೆಥತ್
ಡಿ) ಕನಥಿಟಕ 
ಸಿ) ಗನಜೆಥತ್

• ಭಥುತದ ಡ್ಮನಖ ರ್ಮಲ್ಲಟರಿ ಡ್ದಶಿನ ಡಿಫೆನ್್ ಎಕ್್ ಪೆ ೀ (ಡಿಫೆಕ್್ ಪೆ ೀ) ಮನಂಿದನ ಆವೃತ್ತಯನನು
ಗನಜೆಥತ್ ನ ೆಥಜಧಥನಿ ಗಥಂಧಿನಗುದಲ್ಲಲ ಮಥರ್ಚಿ 20222 ುಲ್ಲಲ ್ೆೀಶವು ಉದಯೀನನುಖ ುಕ್ಷಣಥ 
ಉತಥಾದನಥ ಕೆೀಂದ್ವಥಗಿ ು ರ್ಪಸನವತತ ಗಮನಹರಿಸನತತ್ೆ.

• ೆಥಜಯಪಥಲುನ: ಆಚಥಯಿ ್ೆೀವವ್ತ್
• ಮನಖಯಮಂತ್್: ವಿಜಯ್ ು ಪಥನಿ



3) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ UNSC ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನನು ಾಥುನ ಡೆೆಿದ್ಥರೆೆ?
Who has got the chairmanship of UNSC recently?

ಎ) ಚೀನಥ
ಬಿ) ಭಥುತ
ಸಿ) ಜಪಥನ್
ಡಿ)ಕೆನೆಥ 

ಬಿ) ಭಥುತ

• ವಿಶಾಸಂಸೆ್ಾಯ ಭದ್ತಥ ಮಂಡಳಿಯನ ವಿಶಾಸಂಸೆ್ಾಯ ಆುನ ಡ್ಮನಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಲ ಒಂ್ಥಗಿ್ೆ, ಅಂತಥೆಥಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಥಂತ್ 
ಮತನತ ಭದ್ತಯೆನನು ಖಥತರಿಡಡಿಸನವುದನ, ಹೆ ಸ ವಿಶಾಸಂಸೆ್ಾಯ ಸದಸಯುನನು ಸ್ಥಮಥನಯ ಸಭೆಗೆ ಡ್ವೆೀಶಿಸಲನ ಶಿಫಥುಸನ 
ಮಥಡನವುದನ ಮತನತ UN ಚಥಟಿರ ನಲ್ಲಲ ಾಥವು್ೆೀ ಬದಲಥವಣೆಗಳನನು ಅನನಮೊೀಿದಸನವುದನ.

• ಡ್ಧಥನ ಕಚೆೀರಿ: ನ ಯಾಥಕ್ಿ, ನ ಯಾಥಕ್ಿ, ಯನನೆೈಟೆಡ್ ಸೆ್್ೀಟ್್ಸ
• ಸ್ಥಾಡನೆ: 24 ಅಕೆ ್ೀಬರ 1945



4) ಗೆ ೀವಿನ ುಕ್ಷಣೆಗಥಗಿ ಾಥವ ೆಥಜಯ ಸಕಥಿು ವಿಶೆೀಷ್ಕ ಕಥಯಿಡೆೆ ಘ ೀಷ್ಟ್ಸಿ್ೆ?
Which state government has announced a special task force for cow protection?

ಎ) ಉತತೆಥಖಂಡ
ಬಿ) ಉತತು ಡ್್ೆೀಶ
ಸಿ) ಹರಿಾಥಣ
ಡಿ) ಉತತು ಡ್್ೆೀಶ 
ಸಿ) ಹರಿಾಥಣ

• ಹರಿಾಥಣ ಸಕಥಿುವು ೆಥಜಯದ ಡ್ತ್ ರ್ಜಲೆಲಗೆ ೆಥಜಯ ಮಟ್ದ ವಿಶೆೀಷ್ಕ ಗೆ ೀಸಂುಕ್ಷಣಥ ಕಥಯಿಡೆೆ ಸರ್ಮತ್
ಮತನತ ವಿಶೆೀಷ್ಕ ಹಸನ ಸಂುಕ್ಷಣಥ ಕಥಯಿಡೆೆ (SCPF) ಸ್ಥಾಡನೆಗೆ ಸ ಚನೆ ನಿೀಡಿ್ೆ.

• ೆಥಜಯಪಥಲುನ: ಬಂೆಥುನ ದತಥತತೆ್ೀಯ
• ೆಥಜಧಥನಿ: ಚಂಡಿೀಗಡ
• ಮನಖಯಮಂತ್್: ಮನೆ ೀಹರ ಲಥಲ್ ಖಟ್ರ



5) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧ್ನೆಥದ 'ಮನ್ ಕೌರ' ಡ್ಸಿದಧ?
Recently passed away 'Man Kaur' was a famous?

ಎ) ಒಬಬ ಬುಹಗಥು
ಬಿ) ಸಿರಂಟರ
ಸಿ) ಗಥಯಕ
ಡಿ) ಡತ್ಕತಿ

ಬಿ) ಸಿರಂಟರ

• ಸ್ಥಿನಿಿ ಮನ್ ಕೌರ ಭಥುತ್ೀಯ ಟಥ್ಯಕ್ ಮತನತ ಫೀಲ್್ ಕ್ರ್ೀೆಥಡಟನ.
• ಅವುನ ವಿವಿಧ್ ಘಟನೆಗಳಿಗಥಗಿ 100 ವಷ್ಕಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಳಯೆ ವಿಭಥಗಗಳಲ್ಲಲ ವಿಶಾ ್ಥಖಲೆಗಳನನು ಹೆ ಂಿದ್ಥರೆೆ.
• 103 ನೆೀ ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಲ ಆಕೆಗೆ ಭಥುತದ ೆಥಷ್ಕರಡತ್ಗಳು ನಥರಿ ಶಕ್ರತ ಡನುಸ್ಥಾುವನನು ನಿೀಡಿದುನ.



6) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ್ೆೀಶಥದಯಂತ ಎಷ್ಕನ್ ಕೆ ೀಟಿ ಕನಟನಂಬಗಳನನು ಆಯನಷಥುನ್ ಭಥುತ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ 
ಸೆ್ೀರಿಸಲಥಗಿ್ೆ?
Recently, how many crore families across the country have been included under 
Ayushman Bharat Yojana?

ಎ) 12
ಬಿ) 10
ಸಿ) 14
ಡಿ)16

ಬಿ) 10

• ಭಥುತ ಸಕಥಿುದ ಆಯನಷಥುನ್ ಭಥುತ್ ಡ್ಧಥನ ಮಂತ್್ ಜನ ಆೆೆ ೀಗಯ ಯೀಜನೆಯನ ೆಥಜಯದ ೆಥಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಆೆೆ ೀಗಯ ವಿಮಥ ಯೀಜನೆಾಥಗಿದನರ, ಇದನ ್ೆೀಶದಲ್ಲಲ ಕಡಿಮೆ ಆ್ಥಯ ಹೆ ಂಿದುನವವರಿಗೆ ಆೆೆ ೀಗಯ 
ಸೆ್ೀವೆಗೆ ಉಚತ ಡ್ವೆೀಶವನನು ಒದಗಿಸನವ ಗನರಿಯನನು ಹೆ ಂಿದ್ೆ. ಸರಿಸನಮಥುನ, ್ೆೀಶದ ಕೆಳಗಿನ 50% ಈ 
ಯೀಜನೆಗೆ ಅಹಿತೆ ಡೆೆಯನತಥತೆೆ.



7) ಆಕ್ರಿಡ್ ಸಂುಕ್ಷಣಥ ಕೆೀಂದ್ವನನು ಎಲ್ಲಲ ತೆೆೆಯಲಥಗಿ್ೆ?
Where has 'Orchid Conservation Center' been opened?

ಎ) ಒಡಿಶಥ
ಬಿ) ಮೆೀಘಾಲಯ
ಸಿ) ಉತತೆಥಖಂಡ
ಡಿ) ಡಂಜಥಬ್ 

ಸಿ) ಉತತೆಥಖಂಡ

• ೆಥಜಯಪಥಲುನ: ಬೆೀಬಿ ೆಥಣಿ ಮೌಯಿ
• ಮನಖಯಮಂತ್್: ಡನಷ್ಕಾರ ಸಿಂಗ್ ಧಥರ್ಮ
• ೆಥಜಧಥನಿಗಳು: ೆೆಹಥ್ಡ ನ್ (ಚಳಿಗಥಲ), ಗೆೈಸೆ್ೈಿನ್ (ಬೆೀಸಿಗೆ)



8) ಅಂತಥೆಥಷ್ಟ್ರೀಯ ಧಥರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾತಂತ್ಯಕಥಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ೆಥಯಭಥರಿಾಥಗಿ ಾಥುನನು ಹೆಸರಿಸಲಥಗಿ್ೆ?
Who has been named by the US as the Ambassador at Large for International 

Religious Freedom?

ಎ) ಸೃಜನ್ ಶೆೀಷಥಿದ್
ಬಿ) ುಶಥದ್ ಹನಸೆ್ೀನ್
ಸಿ) ಅರ್ಪಿತಥ ಮನಖರ್ಜಿ
ಡಿ) ಕೃತ್ ಸೆೆ ೀನಿ 
ಬಿ) ುಶಥದ್ ಹನಸೆ್ೀನ್

• ುಶಥದ್ ಹನಸೆ್ೀನ್ ಒಬಬ ಅಮೆೀರಿಕನ್ ವಕ್ರೀಲ, ೆಥಜತಥಂತ್್ಕ ಮತನತ ಪಥ್ಧಥಯಡಕೆಥಗಿದನರ, ಅವುನ ಮನಸಿಲಂ 
್ೆೀಶಗಳಿಗೆ ಸಹಥಯಕ ೆಥಯಭಥರಿಾಥಗಿುನವ ಯನಎಸ್ಟ ೆಥಯಭಥರಿಾಥಗಿ ಯನಎಸ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಥಕ್ 
ಒಬಥಮು ಇಸ್ಥಲರ್ಮಕ್ ಸಹಕಥು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮತನತ ಯನದಧತಂತ್ದ ಭಯೀತಥಾದನಥ ನಿಗ್ಹ ಸಂವಹನಕಥಾಗಿ 
ವಿಶೆೀಷ್ಕ ೆಥಯಭಥರಿಾಥಗಿ ಸೆ್ೀವೆ ಸಲ್ಲಲಸಿದುನ.



9) ಾಥವ ್ೆೀಶವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 15 ಕಲಥಕೃತ್ಗಳನನು ಭಥುತಕೆಾ ಹಿಂಿದುನಗಿಸಲನ ನಿಧ್ಿರಿಸಿ್ೆ?
Which country has recently decided to return 15 artifacts to India?

ಎ) ಫಥ್ನ್್
ಬಿ) ಮಥಲ್ಲ್ೀವ್ಸ್
ಸಿ) ಆಸೆ್ರೀಲ್ಲಾಥ
ಡಿ) ಬಥಂಗಥಲ್ೆೀಶ

ಸಿ) ಆಸೆ್ರೀಲ್ಲಾಥ
• ಡ್ಧಥನ ಮಂತ್್ ನೆೆೀಂದ್ ಮೊೀಿದ ನೆೀತೃತಾದಲ್ಲಲ ಸಂಸೃತ್ ಸಚವಥಲಯ ಮತನತ ವಿ್ೆೀಶಥಂಗ ಸಚವಥಲಯದ 
ಸಂಘಟಿತ ಡ್ಯತುಗಳ ಮ ಲಕ ಆಸೆ್ರೀಲ್ಲಾಥದ ೆಥಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಥಯಲರಿಯನ 15 ಕಲಥಕೃತ್ಗಳನನು ಭಥುತಕಾೆ
ಹಿಂಿದುನಗಿಸನವು್ಥಗಿ ಸಂಸೃತ್ ಸಚವ ರ್ಜ ಕ್ರಶನ್ ೆೆಡಿ್ ಹೆೀಳಿದುನ.

• ೆಥಜಧಥನಿ: ಕಥಯನೆಬೆಥ
• ಡ್ಧಥನ ಮಂತ್್: ಸ್ಥಾಟ್ಸ ಮಥರಿಸನ್



10) ಕ ೆೀವಿಡ್ -19 ನಿಂದ ಸ್ಥವನುರ್ಪಾದ ಡತ್ಕತಿು ಕನಟನಂಬಕೆಾ ಾಥವ ೆಥಜಯ ಸಕಥಿು 10 ಲಕ್ಷ 
ು ಪಥಯಿಗಳನನು ನಿೀಡಿ್ೆ?
Which state government has given 10 lakh rupees to the family of journalists who 
died due to Covid-19?

ಎ) ಮಹಥೆಥಷ್ಕರ
ಬಿ) ಉತತು ಡ್್ೆೀಶ
ಸಿ) ಹರಿಾಥಣ
ಡಿ) ಗನಜೆಥತ್

ಬಿ) ಉತತು ಡ್್ೆೀಶ

• COVID-19 ನಿಂದ ಸ್ಥವನುರ್ಪಾದ 55 ಡತ್ಕತಿು ಕನಟನಂಬಗಳು ಉತತು ಡ್್ ೆೀಶ ಮನಖಯಮಂತ್್ ಯೀಗಿ 
ಆಿದತಯನಥಥ್ ಅವರಿಂದ ತಲಥ 10 ಲಕ್ಷ ು .

• ೆಥಜಯಪಥಲುನ: ಆನಂಿದಬೆನ್ ಡಟೆೀಲ್
• ೆಥಜಧಥನಿ: ಲಕೆ ುೀ (ಕಥಯಿನಿವಥಿಹಕ ಶಥಖೆ)
• ಮನಖಯಮಂತ್್: ಯೀಗಿ ಆಿದತಯನಥಥ್



11) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಾಥುನ ದೃಷ್ಟ್್ಹಿೀನರಿಗಥಗಿ ಓದನವ ಯಂತ್ವನನು ಅಭಿವೃಿದಧಡಡಿಸಿ್ಥರೆೆ?
Recently who has developed a reading machine for visually impaired people?

ಎ) ಸಿೀುಮ್ ಸಂಸೆ್ಾ
ಬಿ) ಭಥುತ್ ಬಯೀಟೆಕ್
C)CSIR (ವೆೈಜ್ಞಥನಿಕ ಮತನತ ಕೆೈಗಥರಿಕಥ ಸಂಶೆ ೀಧ್ನಥ ಮಂಡಳಿ)
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಲ ಾಥವುದ  ಇಲಲ
C)CSIR

• ಸಿಎಸ್ಟ ಐಆರ-ಕೆೀಂಿದ್ೀಯ ವೆೈಜ್ಞಥನಿಕ ಉಡಕುಣಗಳ ಸಂಸೆ್ಾ (ಸಿಎಸ್ಟ ಐಒ) ಚಂಡಿೀಗಡ ದೃಷ್ಟ್್ 
ವಿಕಲಚೆೀತನರಿಗಥಗಿ ಓದನವ ಯಂತ್ವನನು ಅಭಿವೃಿದಧಡಡಿಸಿದನರ, ಅದು ಮ ಲಕ ಾಥವು್ೆೀ ಮನಿದ್ತ ಅಥವಥ 
ಡಿರ್ಜಟಲ್ ್ಥಖಲೆಗಳನನು ಭಥಷ್ಕಣ ಉತಥಾದನೆಯ ು ಡದಲ್ಲಲ ಡ್ವೆೀಶಿಸಬಹನದನ ಎಂದನ ವಿಜ್ಞಥನ ಮತನತ 
ತಂತ್ಜ್ಞಥನ ಸಚವ ರ್ಜತೆೀಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆೀಳಿದುನ



12) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡನಗೆೆಾಥದ ವುಿದಯ ಡ್ಕಥು, ಾಥವ ೆಥಜಯವು 'ವಥಯಕ್ರ್ನೆೀಷ್ಕನ್ ಸಿಾತ್'ಯಲ್ಲಲ ಅಗ್ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಲ್ೆ?
According to the recently released report, which state has topped the 'Vaccination 
Status'?

ಎ) ಅಸ್ಥ್ಂ
ಬಿ) ಗನಜೆಥತ್
ಸಿ) ತೆಲಂಗಥಣ
ಡಿ)  ಒಡಿಶಥ

ಬಿ) ಗನಜೆಥತ್

• ೆಥಜಧಥನಿ: ಗಥಂಧಿನಗು
• ೆಥಜಯಪಥಲುನ: ಆಚಥಯಿ ್ೆೀವವ್ತ್
• ಮನಖಯಮಂತ್್: ವಿಜಯ್ ು ಪಥನಿ



13) ಾಥವ ರ್ಮೀಸಲನ ನಥಯಟೆಾಸ್್ಟ ಗ ್ಪ್ ಅಥ್ಿ ಹಿೀೆೆ ೀಸ್ಟ ಡ್ಶಸಿತಯನನು ಡೆೆಿದ್ೆ?
Which Reserve has received the NatWest Group Earth Heroes Award?

ಎ) ಸರಿಸ್ಥಾ ೆಥಷ್ಟ್ರೀಯ ಉ್ಥಯನ
ಬಿ) ರ್ಜಮ್ ಕಥಬೆಿಟ್ಸ ೆಥಷ್ಟ್ರೀಯ ಉ್ಥಯನ
ಸಿ) ಸತನಾು ಹನಲ್ಲ ಸಂುಕ್ಷಿತ ಡ್್ೆೀಶ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಲ ಾಥವುದ  ಇಲಲ

ಸಿ) ಸತನಾು ಹನಲ್ಲ ಸಂುಕ್ಷಿತ ಡ್್ೆೀಶ

• ಸತನಾೆಥ ಹನಲ್ಲ ಸಂುಕ್ಷಿತ ಡ್್ೆೀಶವನನು ಸತನಾು ೆಥಷ್ಟ್ರೀಯ ಉ್ಥಯನ ಎಂದ  ಕೆೆಯನತಥತೆೆ, ಇದನ 
ಮಧ್ಯಡ್್ೆೀಶದ ಹೆ ೀಶಂಗಥಬಥದ್ ರ್ಜಲೆಲಯಲ್ಲಲ್ೆ. ಇದು ಹೆಸುನ ಸತನಾು ಶೆ್ೀಣಿಯಿಂದ ಬಂಿದ್ೆ. ಇದನ 524 
ಕ್ರರ್ಮೀ² ಡ್್ೆೀಶವನನು ಒಳಗೆ ಂಡಿ್ೆ.

• ಸ್ಥಾಡನೆ: 1981



14) ಾಥವ ್ೆೀಶದ ವೆೀಗದ ಬೌಲರ ಇಸನುನ ಉ್ಥನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಘ ೀಷ್ಟ್ಸಿ್ಥರೆೆ?
Which country's fast bowler Isuru Udana has announced retirement recently?

ಎ) ಬಥಂಗಥಲ್ೆೀಶ
ಬಿ) ಶಿ್ೀಲಂಕಥ
ಸಿ) ಆಸೆ್ರೀಲ್ಲಾಥ
ಡಿ) ಫಥ್ನ್್
ಬಿ) ಶಿ್ೀಲಂಕಥ

• ೆಥಜಧಥನಿ: ಶಿ್ೀ ಜಯವಧ್ಿನೆಡನು ಕೆ ೀಟೆ
• ಜನಸಂಖೆಯ: 2.18 ಕೆ ೀಟಿ (2019) ವಿಶಾ ಬಥಯಂಕ್
• ಕೆೆನಿ್: ಶಿ್ೀಲಂಕಥ ು ಪಥಯಿ
• ಅಧ್ಯಕ್ಷುನ: ಗೆ ೀಟಬಯ ೆಥಜಡಕೆ್



15) ಭ  ವಿಜ್ಞಥನ ಸಚವಥಲಯದ ಕಥಯಿದಶಿಿಯ ಹೆಚನುವರಿ ಉಸನತವಥರಿಯನನು ಾಥರಿಗೆ ನಿೀಡಲಥಗಿ್ೆ?
Who has been given the additional charge of Secretary, Ministry of Earth Sciences?

ಎ) ುವಿೀಶ್ ಶಮಥಿ
ಬಿ) ಸಂಜಯ್ ಅಗವಥಿಲ್
ಸಿ) ಅಶನತೆ ೀಷ್ ಶಮಥಿ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಲ ಾಥವುದ  ಇಲಲ

ಸಿ) ಅಶನತೆ ೀಷ್ ಶಮಥಿ

• ಅಶನತೆ ೀಷ್ ಶಮಥಿ ಕಥನನಾುದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ಸಿ್ಟ ಯಟ್ಸ ಆಫ್ ಟೆಕಥುಲರ್ಜಯ ೆಥಸ್ಥಯನಿಕ 
ಎಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಥಗದಲ್ಲಲ ಸಂಸೆ್ಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಥ್ಧಥಯಡಕುನ ಮತನತ ಸಿ ವಿ ಶೆೀಷಥಿದ್ ಚೆೀರ ಪಥ್ಧಥಯಡಕುನ.



ನನನನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು 

1) ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶಮಮ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ಾಾರ   ?

2) ಜ ೊೋಕ ೊ ವಿಡ ೊೋಡ ೊೋ ಯಾವ ದ್ ೋಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ಾಾರ  ?

3) ರಿಯಾಲ್ ಯಾವ ದ್ ೋಶದ ಕರ ನ್ಸಿ ಆಗಿದ್  ?



ಇೆಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು 

1)ಗ ೊೋಟಬಯ ರಾಜ್ಪಕ ಿ ಯಾವ ದ್ ೋಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ?

2)CSIR ನ ವಿಸ್ೃತ ರೊಪವ ೋನು ?

3)ಗ ೈರ ೈಮನ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಧಾನ್ಸ ಯಾಗಿದ್ ?



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

