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ಟ  ೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ ನಲಿ ಯಾವ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಿಂಡ ಕಿಂಚು 
ಗ ದ್ದಿದ ?

ಎ) ಭಾರತ ಬಿ) ನ ಹರ್ ಲಾಯಿಂಡ್ಸಸ
ಸಿ) ಚೋನಾ ಡಿ) ಪಾಕಿಸ್ಾಾನ
'ಇನ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ವಲ್ಡ್' ಹ ಸರಿನ ಪುಸಾಕ  ಲ ೋಕಕರು ಯಾರು?

ಎ) ಕುನಾಲ್ ಬಸು ಬಿ) ಶ ೋಕರ್ ಶ ೋಖಾವತ್
ಸಿ) ಮೋಹಿತ್ ಡಿ) ರಣಬಿೋರ್ ಮಲಕ್
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1) ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ುುಗಳ ದಿನವನುು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? -01 ಆಗಸ್್ಟ
2) ಡಿಫೆನ್್ಸ ಎಕ್್ ಪೆ ೋ 2022 ಅನುು ಎಲ್ಲಲ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? -ಗುಜರಾತ್
3) ಇತ್ತೋಚೆಗೆ UNSC ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಾಾನವನುು ಯಾರು ಪಡೆದಿದಾಾರೆ? - ಭಾರತ್
4) ಗೆ ೋವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರ ವಿಶೆೋಷ ರ್ಾಯಾಪಡೆ ಘ ೋಷಿಸ್ದೆ? - ಹರಿಯಾಣ
5) ಇತ್ತೋಚೆಗೆ ನಿಧ್ನರಾದ 'ಮನ್ಸ ರ್ೌರ್' ಪರಸ್ದಧ? - ಸ್ರಿಂಟರ್
6) ಇತ್ತೋಚೆಗೆ, ದೆೋಶಾದಯಿಂತ್ ಎಷು್ ರೆ್ ೋಟಿ ಕ್ುಟುಿಂಬಗಳನುು ಆಯುಷ್ಾಾನ್ಸ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಸೆ್ೋರಿಸಲಾಗಿದೆ? - 10
7) ಆರ್ಕಾಡ್ ಸಿಂರಕ್ಷಣಾ ರೆ್ೋಿಂದರವನುು ಎಲ್ಲಲ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ?-ಉತ್ತರಾಡಿಂ 
8) ಅಿಂತಾರಾಷಿರೋಯ ಧಾರ್ಮಾಕ್ ಸ್ಾಾತ್ಿಂತ್ರಯರ್ಾುಗಿ ಅಮೆರಿಕ್ದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಯಾರನುು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ? -
ರಶಾದ್ ಹುಸೆ್ೋನ್ಸ

REVISIONS



9) ಯಾವ ದೆೋಶವು ಇತ್ತೋಚೆಗೆ 15 ಕ್ಲಾಕ್ೃತ್ಗಳನುು ಭಾರತ್ರೆ್ು ಹಿಿಂದಿರುಗಿಸುು ನಿಧ್ಾರಿಸ್ದೆ? -ಆಸೆ್ರೋಲ್ಲಯಾ
10) ರೆ್ ೋವಿಡ್ -19 ನಿಿಂದ ಸ್ಾವನುಪ್ಪಿದ ಪತ್ರಕ್ತ್ಾರ ಕ್ುಟುಿಂಬರೆ್ು ಯಾವ ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರ 10 ುಕ್ಷ 
ರ ಪಾಯಿಗಳನುು ನಿೋಡಿದೆ? -ಉತ್ತರ ಪರದೆೋಶ
11) ಇತ್ತೋಚೆಗೆ ಯಾರು ದೃಷಿ್ಹಿೋನರಿಗಾಗಿ ಓದುವ ಯಿಂತ್ರವನುು ಅಿವವೃದಿಧಪಡಿಸ್ದಾಾರೆ? -CSIR

12) ಇತ್ತೋಚೆಗೆ ಬಿ ುಗಡೆಯಾದ ವರದಿಯ ಪರರ್ಾರ, ಯಾವ ರಾಜಯವು 'ವಾಯರ್ಕ್ನೆೋಷನ್ಸ ಸ್ಾತ್'ಯಲ್ಲಲ
ಅಗರಸ್ಾಾನದಲ್ಲಲದೆ? -ಗುಜರಾತ್
13) ಯಾವ ರ್ಮೋಸುು ನಾಯಟೆ್ಾಸ್್ಟ ಗ ರಪ್ ಅರ್ಥಾ ಹಿೋರೆ ೋಸ್ಟ ಪರಶಸ್ತಯನುು ಪಡೆದಿದೆ? -ಸತ್ುಿರ ಹುಲ್ಲ 
ಸಿಂರಕ್ಷಿತ್ ಪರದೆೋಶ
14) ಯಾವ ದೆೋಶದ ವೆೋಗದ ಬೌುರ್ ಇಸುರು ಉದಾನ ಇತ್ತೋಚೆಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಘ ೋಷಿಸ್ದಾಾರೆ? -ಶ್ರೋುಿಂರ್ಾ
15) ಭ  ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾುಯದ ರ್ಾಯಾದಶ್ಾಯ ಹೆಚುುವರಿ ಉಸುತವಾರಿಯನುು ಯಾರಿಗೆ ನಿೋ ಲಾಗಿದೆ? 
-ಅಶುತೆ ೋಷ್ ಶರ್ಾಾ

REVISIONS



1) 25 ನ ೋ ಕಿಂಟ  ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಅಕ ಿಂಟ್ಸಸ (CGA) ಆಗಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ  ಿಂಡರು?
Who took charge as the 25th Controller General of Accounts (CGA)?

ಎ) ದ್ದೋಪಕ್ ದಾಸ್
ಬಿ) ರಾಹುಲ್ ವರ್ಾ್
ಸಿ) ಮುಕುಲ್ ಅಘಿ
ಡಿ) ಅಿಂಕಿತ್ ರಾಣಾ

ಎ) ದ್ದೋಪಕ್ ದಾಸ್

• ದ್ದೋಪಕ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಖಾತ ಗಳ ಹ  ಸ ನಿಯಿಂತರಕ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ  ಿಂಡರು.
• ಭಾರತ ಸಕಾ್ರವು ಶ್ರೋ ದ್ದೋಪಕ್ ದಾಸ್, 1986-ಬ್ಾಯಚ್ ಇಿಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಕ ಿಂಟ್ಸಸ ಸವಿೋ್ಸ್ 

(ಐಸಿಎಎಸ್) ಅಧಿಕಾರಿಯನುು ಕಿಂಟ  ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಅಕ ಿಂಟ್ಸಸ (ಸಿಜಿಎ), ಹಣಕಾಸು ಸಚವಾಲಯ, 
ಕಚು್ ಇಲಾಖ ಯು ಆಗಸ್್ 1, 2021 ರಿಿಂ  ಜಾರಿಗ  ಬರುವಿಂತ  ನ ೋಮಿಸಿದ 



2) ಎಸ್ ಎನ್ ಘ ೋರ್ ಮೋಡ್ಸ ಈ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲಿ ಯಾರು ಉಪ ಮುಕಯಸಥರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ  ಿಂಡರು?
SN Ghormade took charge as the Vice Chief of which of the following?

ಎ) ಕ ೋಿಂ ರ ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ಭ ರತಾ ಪಡ 
ಬಿ) ಭಾರತೋಯ ನ ಕಾಪಡ 
ಸಿ) ಭಾರತೋಯ ಸ್ ೋನ 
ಡಿ) ಗಡಿ ಭ ರತಾ ಪಡ 

ಡಿ) ಗಡಿ ಭ ರತಾ ಪಡ 
• ವ ೈಸ್ ಅಡಿಿರಲ್ ಎಸ್ಎನ್ ಘ ೋಮೋ್ಡ್ಸ, ನಾಯವಿಗ ೋಷನ್ ಮತುಾ ಡ ೈರ ಕ್ಷನ್ ಸ್ ೆಷಲಸ್್, ಭಾರತೋಯ 

ನ ಕಾಪಡ ಯ ಹ  ಸ ಉಪ ಮುಕಯಸಥರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿವೋಕರಿಸಿ ರು.
• ಗಡಿ ಭ ರತಾ ಪಡ  ಪಾಕಿಸ್ಾಾನ ಮತುಾ ಬ್ಾಿಂಗಾಿದ ೋಶ  ಗಡಿಯಲಿರುವ ಭಾರತ  ಪಾರಥಮಿಕ ಗಡಿ ಕಾವಲು 

ಸಿಂಸ್ ಥಯಾಗಿದ .
• ಪರಧಾನ ಕಚ ೋರಿ: ನವದ ಹಲ
• ಸ್ಾಥಪಕ: ಕುಸ್  ರೋ ಫರಮುರ್ಜ್ ರುಸ್ಾಾಿಂಜಿ
• ಸ್ಾಥಪನ : 1 ಡಿಸ್ ಿಂಬರ್ 1965



3) 2021 ಹಿಂಗ ೋರಿಯನ್ ಗಾರಯಿಂಡ್ಸ ಪಿರಕ್ಸ ಗ  ಿವರು ಯಾರು?
Who won the 2021 Hungarian Grand Prix?

ಎ) ಫ ನಾ್ಿಂಡ   ಅಲ  ನ  ಸ
ಬಿ) ಪಿಯರ  ಗಾಯಸಿಿ
ಸಿ) ಎಸ್ ್ಬ್ಾನ್ ಓಕಾನ್
ಡಿ) ಲ ಯಿಸ್ ಹಾಯಮಿಲ್ನ್

ಸಿ) ಎಸ್ ್ಬ್ಾನ್ ಓಕಾನ್

• ಎಸ್ ್ಬನ್ ಒಕಾನ್, ಹಿಂಗ ೋರಿಯ ಗಾರಯಿಂಡ್ಸ ಪಿರಕ್ಸ 2021 ಅನುು ಗ ದ್ದಿದಾಿರ , ಹಿಂಗ ೋರಿಯ ಮಗ  ರ  ಡ್ಸ ನಲಿ 
ಹಿಂಗರ  ರಿಿಂಗ ನಲಿ ನಡ ಯಿತು. ಎಸ್ ್ಬ್ಾನ್ ಓಕಾನ್ ಗ  ಇ ು ಮ ಲ ಎಫ್ 1 ರ ೋಸ್ ಗ ಲುವು.

• ಹಿಂಗ ೋರಿಯನ್ ಗಾರಯಿಂಡ್ಸ ಪಿರಕ್ಸ ಮಗ  ರ  ಡ್ಸ ನಲಿ ವಾರ್ಷ್ಕವಾಗಿ ನಡ ಯುವ ಮೋಟಾರ್ ರ ೋಸಿಿಂಗ
ಸೆಧ ್ಯಾಗಿದ . 1986 ರಿಿಂ , ರ ೋಸ್ ಎಫ್ಐಎ ಫಾಮು್ಲಾ ಒನ್ ವಿಶವ ಚಾಿಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ ನ ಒಿಂ ು 
ಸುತಾನಲಿದ .



4) ಜ್ಞಾನಧನ್, ಭಾರತ  ಮ ಲ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಣಕಾಸು ವ ೋದ್ದಕ  ಭಾರತೋಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಾಯಿಂಕ್ ನಿಿಂ  ಯಾವ 
ಪರವಾನಗಿಯನುು ಪಡ ದ್ದದ ?
GyanDhan, India’s first education financing platform has received which licence
from the Reserve Bank of India?

ಎ) ಪಾವತ ಗ ೋಟ್ಸ ವ ೋ ಪರವಾನಗಿ
ಬಿ) ಸಣಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಾಯಿಂಕ್ ಪರವಾನಗಿ
ಸಿ) ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿ ಪರವಾನಗಿ
ಡಿ) ಪಾವತ ಬ್ಾಯಿಂಕ್ ಪರವಾನಗಿ
ಸಿ) ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿ ಪರವಾನಗಿ

• ಭಾರತ  ಮ ಲ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಣಕಾಸು ವ ೋದ್ದಕ ಯಾ  ಜ್ಞಾನಧನ್, ಭಾರತೋಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಾಯಿಂಕ್ ನಿಿಂ  NBFC 
ಪರವಾನಗಿಯನುು ಪಡ  ುಕ  ಿಂಡಿದ  ಮತುಾ FY22 ರಲಿ 650 ಕ  ೋಟಿ ರ್ ಲಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಾಲಗಳನುು 
ವಿತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹ  ಿಂದ್ದದ  ಎಿಂ ು ಹ ೋಳಿ ರು



5) ಇಿಂಟನಾಯ್ಷನಲ್ ಫ ೈನಾನ್ಸ ಕಾಪ  ್ರ ೋಷನ್ (ಐಎಫ್ ಸಿ) ಭಾರತ ಲಿ ಹಸಿರು ಹ ಸಿಿಂಗ ಗಾಗಿ ಕ ಲಸ ರ್ಾಡಲು 
ಯಾವ ಬ್ಾಯಿಂಕಿನ  ಿಂದ್ದಗ  ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ?
International Finance Corporation (IFC) signed up with which bank to work for the 
green housing in India?

ಎ) ಸಿಟಿ ಬ್ಾಯಿಂಕ್
ಬಿ) ಬ್ಾಯಿಂಕ್ ಆಫ್ ಬರ  ೋಡಾ
ಸಿ) ಯೆಸ್ ಬ್ಾಯಿಂಕ್
ಡಿ) ಎಚ್ ಡಿಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಾಯಿಂಕ್

ಡಿ) ಎಚ್ ಡಿಎಫ್ ಸಿ 
ಬ್ಾಯಿಂಕ್

• ಎಚ್ ಡಿಎಫ್ ಸಿ ಲಮಿಟ ಡ್ಸ ವಿಶವ ಬ್ಾಯಿಂಕ್ ಗ ರಪ ನ ಹ ಡಿಕ ಯ ಅಿಂಗವಾ  ಇಿಂಟರ್ ನಾಯಷನಲ್ ಫ ೈನಾನ್ಸ
ಕಾಪ  ್ರ ೋಶನ್ (ಐಎಫ್ ಸಿ) ನಿಿಂ  $ 250 ಮಿಲಯನ್ ಸ್ಾಲವನುು ಪಡ ದ್ದದ , ಇ ನುು ಭಾರತ  ಅತದ  ಡಡ 
ಹ ಸಿಿಂಗ ಫ ೈನಾನ್ಸ ಕಿಂಪನಿಯು ಹಸಿರು ವಸತಗಾಗಿ ಬಳಸುತಾದ .



6) " The Khan of Khel Khudaai " ಎಿಂಬ ಪುಸಾಕ ಲ ೋಕಕರು ಯಾರು?
Who is the author of the book titled “The Khan of Khel Khudaai”?

ಎ) ಹಷು್ಲ್ ನಾಗಪಾಲ್
ಬಿ) ಸುಮೋಧ ಕಠುರಿಯಾ
ಸಿ) ಹಷ್ ಭರತುಲಾ
ಡಿ) ರ  ೋಹಿತ್ ಕುರ್ಾರ್

ಸಿ) ಹಷ್ ಭರತುಲಾ

• ಲ ೋಕಕ ಹರ್ಾ್ ಭರತುಲಾ ಅವರ ಚ  ಚಚಲ ಕಾ ಿಂಬರಿ "ಖ ೋಲ್ ಕುದಾಯಿಯ ಖಾನ್" ಇತಾೋಚ ಗ  
ಬಿಡುಗಡ ಯಾಗಿದ .



7) ಈ ವಷ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲಿ ಆಯೊೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಭಾರತ ಕ ೋಸರಿ ಕುಸಿಾ  ಿಂಗಲ್ 2021 ಅನುು ಯಾರು 
ಹ  ಿಂದ್ದದಾಿರ ?
Who own the Bharat Kesari Wrestling Dangal 2021 organised in Tamil Nadu this 
year?

ಎ) ವಿಜಯ್ ಅಮೃತರಾರ್ಜ
ಬಿ) ಪರಜ್ಞ ೋಶ್ ಗುಣ ೋಶವರನ್
ಸಿ) ಲಾಭಾಿಂಶು ಶರ್ಾ್
ಡಿ) ವಿಭ ತ ಶರ್ಾ್
ಸಿ) ಲಾಭಾಿಂಶು ಶರ್ಾ್

• ಭಾರತೋಯ ಕುಸಿಾಪಟು ಲಾಭಾಿಂಶು ಶರ್ಾ್ ಅವರು ಈ ವಷ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲಿ ಆಯೊೋಜಿಸಲಾ  
ಭಾರತ ಕ ೋಸರಿ ಕುಸಿಾ  ಿಂಗಲ್ 2021 ಅನುು ಗ ಲುಿವ ಮ ಲಕ ಇತಹಾಸವನುು ಸೃರ್ಷ್ಸಿದಾಿರ .



8) ಯಾವ ಬ್ಾಯಿಂಕ್ ತನು ಆಪ ನಲಿ 'SIM ಬ್ ೈಿಂಡಿಿಂಗ' ಎಿಂಬ ಹ  ಸ ಮತುಾ ವಧಿ್ತ ಭ ರತಾ ವ ೈಶ್ಷ್ಯವನುು
ಪಾರರಿಂಭಿಸಿತು?
Which bank launched a new and enhanced security feature called ‘SIM Binding’ in 
its app?

ಎ) ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಾಯಿಂಕ್
ಬಿ) ಸ್ ್ೋಟ್ಸ ಬ್ಾಯಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ
ಸಿ) ಯೆಸ್ ಬ್ಾಯಿಂಕ್
ಡಿ) ಪಿಂಜಾಬ್ ನಾಯಷನಲ್ ಬ್ಾಯಿಂಕ್
ಬಿ) ಸ್ ್ೋಟ್ಸ ಬ್ಾಯಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ

• ತನು ಗಾರಹಕರ ಹಿತಾಸಕಿಾ ಕಾಪಾಡಲು, ದ ೋಶ  ಅತದ  ಡಡ ಸ್ಾಲದಾತ ಸ್ ್ೋಟ್ಸ ಬ್ಾಯಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ
(SBI) ಹ  ಸ ಮತುಾ ವಧಿ್ತ ಭ ರತಾ ವ ೈಶ್ಷ್ಯವನುು ಬಿಡುಗಡ  ರ್ಾಡಿದ  - ಯೊೋನ   ಮತುಾ ಯೊೋನ  
ಲ ೈಟ್ಸ ಆಪ ನಲಿ 'ಸಿಮ್ ಬ್ ೈಿಂಡಿಿಂಗ'. ಸಿಮ್ ಬ್ ೈಿಂಡಿಿಂಗ ವ ೈಶ್ಷ್ಯದ  ಿಂದ್ದಗ , ಯೊನ   ಮತುಾ ಯೊೋನ   
ಲ ೈಟ್ಸ ಬ್ಾಯಿಂಕಿನಲಿ ನ  ೋಿಂದಾಯಿಸಲಾ  ಮಬ್ ೈಲ್ ಸಿಂಖ ಯಗಳ ಸಿಮ್ ಕಾಡ್ಸ್ ಹ  ಿಂದ್ದರುವ ಸ್ಾಧನಗಳಲಿ
ರ್ಾತರ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತಾದ .



9) 'ಇನ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ವಲ್ಡ್' ಹ ಸರಿನ ಪುಸಾಕ ಲ ೋಕಕರು ಯಾರು?
Who is the writer of the book titled ‘In An Ideal World’?

ಎ) ಕುನಾಲ್ ಬಸು
ಬಿ) ಶ ೋಕರ್ ಶ ೋಖಾವತ್
ಸಿ) ಮೋಹಿತ್ ನಾಗಪಾಲ್
ಡಿ) ರಣಬಿೋರ್ ಮಲಕ್

ಎ) ಕುನಾಲ್ ಬಸು
• ಖಾಯತ ಬರಹಗಾರ ಕುನಾಲ್ ಬಸು ಅವರ ಹ  ಸ ಕಾ ಿಂಬರಿ 'ಇನ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ವಲ್ಡ್' 2022 ರ 

ಆರಿಂಭ ಲಿ ಬಿಡುಗಡ ಯಾಗುವ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿದ  ಎಿಂ ು ಪರಕಾಶಕ ಪ ಿಂಗಿವನ್ ರಾಿಂಡಮ್ ಹ ಸ್ ಇಿಂಡಿಯಾ 
ಇತಾೋಚ ಗ  ಘ ೋರ್ಷಸಿತು.



10) ನಿಧನರಾ  ಅರುಣ್ ಡ ೋ ಅವರು ಯಾವ ವೃತಾಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿ ಿರು?
Arun Dey who passed away was related to which profession?

ಎ) ಚಲನಚತರ ನಿರ್ಾ್ಪಕ
ಬಿ) ಬರಹಗಾರ
ಸಿ) ರಾಜಕಾರಣಿ
ಡಿ) ಗಾಯಕ

ಸಿ) ರಾಜಕಾರಣಿ

• ಟ ರೋಡ್ಸ ಯ ನಿಯನ್ ನಾಯಕ, ಕಾಯ್ಕತ್ ಮತುಾ ಒಡಿಶಾ  ಐ ು ಬ್ಾರಿ ಶಾಸಕರಾ  ಅರುಣ್ ಡ ೋ ಅವರು 
ತಮಿ 75 ನ ೋ ವಯಸಿಸನಲಿ ಭುವನ ೋಶವರ  ಖಾಸಗಿ ಆಸೆತ ರಯಲಿ ನಿಧನರಾ ರು.



11) ಯಾವ ಬ್ಾಹಾಯಕಾಶ ಸಿಂಸ್ ಥ 'ಯುಟ ಲ್ ಸ್ಾಯಟ್ಸ ಕಾವಿಂಟಮ್' ಅನುು ಬ್ಾಹಾಯಕಾಶಕ ಪ ಪಾರರಿಂಭಿಸಿತು?
Which space agency launched 'Eutelsat Quantum' into space?

ಎ) ಇಎಸ್ಎ
ಬಿ) ಇಸ್  ರೋ
ಸಿ) ನಾಸ್ಾ
ಡಿ) ಡಿಆರ್ ಡಿಒ
ಎ) ಇಎಸ್ಎ

• ಯುರ  ೋಪಿಯನ್ ಸ್ ೆೋಸ್ ಏಜ ನಿಸ (ಇಎಸ್ಎ) ಫ ರಿಂಚ್ ಗಯಾನಾದ್ದಿಂ  ಏರಿಯನ್ 5 ರಾಕ ಟ್ಸ ಮ ಲಕ ವಿಶವ  
ಮ ಲ ವಾಣಿಜಯ ಪುನರುತಾೆ ಕ ಉಪಗರಹ 'ಯುಟ ಲಾಸಯಟ್ಸ ಕಾವಿಂಟಮ್' ಅನುು ಬ್ಾಹಾಯಕಾಶಕ ಪ
ಉಡಾಯಿಸಿತು. ಇ ು ಸಿಂಪ ಣ್ವಾಗಿ ಹ  ಿಂದ್ದಕ  ಳುುವ ಸ್ಾಫ್್ ವ ೋರ್ ವಾಯಖಾಯನಿತ ಉಪಗರಹವಾಗಿದ .



12) ಹ  ೋಮ್ ಲ ೋನ್ ನ ಮ ಲ ಬ್ಾರಿಂಡ್ಸ ಅಿಂಬ್ಾಸಿಡರ್ ಯಾರು?
Who become the first brand ambassador of HomeLane?

ಎ) ಎಿಂಎಸ್ ಧ  ೋನಿ
ಬಿ) ಪಿರಯಾಿಂಕಾ ಚ  ೋಪಾರ
ಸಿ) ಸ್ ೈನಾ ನ ಹಾವಲ್
ಡಿ) ವಿರಾಟ್ಸ ಕ  ಹಿಿ

ಎ) ಎಿಂಎಸ್ 
ಧ  ೋನಿ
• ಹ  ೋಮ್ ಲ ೈನ್ ಭಾರತೋಯ ಕಿರಕ ಟಿಗ ಎಿಂಎಸ್ ಧ  ೋನಿಯೊಿಂದ್ದಗ  3 ವಷ್ಗಳ ಕಾಯ್ತಿಂತರ  ಸಹಭಾಗಿತವಕ ಪ

ಸಹಿ ಹಾಕಿದ .



13) ಭಾರತ ಸಕಾ್ರವು ಐಐಎಸ್ ಟಿ ಮತುಾ ಯಾವ ದ ೋಶ  ನಡುವಿನ ಒಪೆಿಂ ವನುು ಅನುಮೋದ್ದಸಿದ ?
Indian Government had approved an MoU between IIST and which country?

ಎ) ಯುಎಸ್ಎ
ಬಿ) ಕ ನಡಾ
ಸಿ) ಜಪಾನ್
ಡಿ) ನ  ಲಾಯ್ಿಂಡ್ಸಸ

ಡಿ) ನ  ಲಾಯ್ಿಂಡ್ಸಸ

• ಸಿಂಶ  ೋಧನ  ಸಹಯೊೋಗಕಾಪಗಿ ಭಾರತೋಯ ಬ್ಾಹಾಯಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುಾ ತಿಂತರಜ್ಞಾನ ಸಿಂಸ್ ಥ (ಐಐಎಸ್ ಟಿ) 
ಮತುಾ ನ  ರ್ ಲಾಯಿಂಡ್ಸ ನ ದ್ದ ಡ ಲ್ಟ್ ಯ ನಿವಸಿ್ಟಿ ಆಫ್ ಟ ಕಾುಲಜಿ (ಟಿಯು ಡ ಲ್ಟ್) ನಡುವ ತಳುವಳಿಕ ಯ 
ಒಪೆಿಂ ಕ ಪ ಕ ೋಿಂ ರ ಸಚವ ಸಿಂಪುಟ ಅನುಮೋ ನ  ನಿೋಡಿದ .



14) ಟ  ೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ ನಲಿ ಯಾವ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಿಂಡ ಕಿಂಚು ಗ ದ್ದಿದ ?
Which Men's hockey team has won bronze at Tokyo Olympics?

ಎ) ಭಾರತ
ಬಿ) ನ ಹರ್ ಲಾಯಿಂಡ್ಸಸ
ಸಿ) ಚೋನಾ
ಡಿ) ಪಾಕಿಸ್ಾಾನ
ಎ) ಭಾರತ

• ಟ  ೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ 2021 ರಲಿ ಭಾರತೋಯ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಿಂಡ ಕಿಂಚನ ಪ ಕ 
ಗ ದ್ದಿದ .



15) 2021 ಫಾಚ ್ನ್ ಗ  ಿೋಬಲ್ 500 ಪಟಿ್ಯಲಿ ಎಷು್ ಭಾರತೋಯ ಕಿಂಪನಿಗಳು ಸ್ಾಥನ ಪಡ ದ್ದವ ?
How many Indian companies have found a place in 2021 Fortune's Global 500 list?

ಎ) 7
ಬಿ) 8
ಸಿ) 6
ಡಿ) 9

ಎ) 7

• 2021 ಫಾಚ ್ನ್'ಸ್ ಗ  ಿೋಬಲ್ 500 ಪಟಿ್ಯಲಿ ಏಳು ಭಾರತೋಯ ಕಿಂಪನಿಗಳು ಸ್ಾಥನ ಪಡ  ುಕ  ಿಂಡಿವ . 
ಫಾಚ ್ನ್ ಗ  ಿೋಬಲ್ 500 ಎಿಂಬು ು ಜಾಗತಕ ಮಟ್ ಲಿ ಅಗರ 500 ಉ ಯಮಗಳ ವಾರ್ಷ್ಕ 
ಶ ರೋಯಾಿಂಕವಾಗಿದ , ಇ ನುು ವಾಯಪಾರ ಆದಾಯದ್ದಿಂ  ಅಳ ಯಲಾಗುತಾದ .



ನನನನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು 

1)ಗ  ೋಟಬಯ ರಾಜಪಕ್ ೆ ಯಾವ ದ ೋಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ?

2)CSIR ನ ವಿಸ್ತೃತ ರ ಪವ ೋನು ?

3)ಗ ೈರ ೈೈನ್ ಯಾವ ರಾಜಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾಗಿದ ?



ಇೆಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು 

1) ಟ  ೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ೆ  ಎಲಿ ನಡ ಯುತ್ತಿದ  ??

2) ಡಿಆರ ಡಿಒ ದ ವಿಸ್ತುತುತ ರ ಪವ ೋನು ?

3) ಗಡಿ ಭದತತಾ ಪಡ  ಯಾವಾಗ ರಾಾಪನ  ಆಯಿತು ??



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

