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ಮ ುಂದಿನ ಒಲುಂಪಿಕ್್ಸ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಲಿ ನಡೆಯಲದೆ?

ಎ) ಸಿಡ್ನಿ                      ಬಿ) ರೊೀಮ್
ಸಿ) ದೆಹಲ                   ಡ್ನ) ಪ್ಾಾರಿಸ್
ಟೊೀಕ್ಯೊ ಒಲುಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಾಾನವೆೀನ ?

ಎ) 48 ನೆೀ                            ಬಿ) 42 ನೆೀ
ಸಿ) 53 ನೆೀ                             ಡ್ನ) 37 ನೆೀ



ನಿಯಮಗಳು
❖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: 15

❖ ಸಮಯ:10 ಸನಕನೆಂಡ್ಸ್

❖ ವಿಷಯ:Current Affairs

❖ ಸರಣಿ: 10-08-2021

❖ ಟನಲಿಗ್ರೆಂ:@sbkkannada @Karnatakapolice1947

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


✅ ICC HOST UPCOMING EVENT

🔹 ICC World Test Championship 2021 : Southampton, UK 

🔹 Men’s T20 World Cup 2021 : India

🔹 Men’s T20 World Cup 2022 : Australia

🔹 Women’s World Cup 2022 : New Zealand

🔹 U19 Cricket World Cup 2022 : West Indies

🔹 Women’s T20 World Cup 2022 : South Africa

🔹 Men’s Cricket World Cup 2023 : India

🔹 World Test Championship 2023 : India



✅ International Cricket Council (ICC)
🔷 Formation : 15 June 1909 
🔷 Headquarters : Dubai, UAE 
🔷 Chairman : Greg Barclay(New Zealand) 

✅ Board of Control For Cricket In India (BCCI) 
🔷 Founded : 1928 
🔷 Headquarters : Wankhede Stadium 
🔷 1st President : R E Grant Govan
🔷 39th President : Saurav Ganguly
🔷 Vice president : Rajeev Shukla 
🔷 Secretary : Jay Shah 
🔷 Men's coach : Ravi Shastri 
🔷 Women's coach : Ramesh Powar





1) ‘ಎ ಬೆೀಗುಂ ಮತ ು ಎ ರಾಣಿ’ ಹೆಸರಿಸನ ಪ ಸುಕದ ಲೆೀಖಕರ ಯಾರ ?
Who is the author of the book titled ‘A Begum and A Rani’?

ಎ) ಸೂಯಾಯುಂಶ್ ಬನಾ್ಲ್
ಬಿ) ಮೀಹಿತ್ ಗಬಾ
ಸಿ) ರ ದಾರುಂಶ  ಮ ಖರ್ಜಯ
ಡ್ನ) ಖ ಶಾಲ್ ಖಾನ್

ಸಿ) ರ ದಾರುಂಶ ಮ ಖರ್ಜಯ

• ರ ದಾರುಂಶ  ಮ ಖರ್ಜಯ ಒಬಬ ಭಾರತೀಯ ಇತಹಾಸಕಾರ ಮತ ು ಹಲವಾರ  ಪರಮ ಖ ಇತಹಾಸ ಪ ಸುಕಗಳ 
ಲೆೀಖಕರ . ಅವರ  ಈ ಹಿುಂದೆ ಕೊೀಲಕತ್ಾುದ ಟೆಲಗ್ಾರಫ್ ಪತರಕೆಗೆ್ ಅಭಿಪ್ಾರಯ ಸುಂಪ್ಾದಕರಾಗಿದದರ  ಮತ ು
ಅಶೆ ೀಕ ವಿಶವವಿದಾಾಲಯದ ಕ ಲಪತಯಾಗಿದದರ , ಅಲಿ ಅವರ  ಇತಹಾಸದ ಪ್ಾರಧ್ಾಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಸೆ್ೀವೆ 
ಸಲಿಸ ತುದಾದರೆ.



2) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿ ಯಾವ ಕೊೀಚ್ ಹ ದೆದಗೆ್ ಸೆ್ೂೊರ್ಡಯ ಮರಿಸಜೆ್ಿ ರಾರ್ಜೀನಾ ನ ಡೀಡ್ನದರ ?
Sjoerd Marijne resigned as the coach of which of the following?

ಎ) ಪ ರ ಷರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ ಟಾಬಲ್ ತುಂಡ
ಬಿ) ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ ಟಾಬಲ್ ತುಂಡ
ಸಿ) ಪ ರ ಷರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕ್ ತುಂಡ
ಡ್ನ) ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕ್ ತುಂಡ

ಡ್ನ) ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕ್ ತುಂಡ

• ಟೊೀಕ್ಯೊ ಒಲುಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕ್ ತುಂಡ ನಾಲಕನೆೀ ಸ್ಾಾನವನ ಿ ಗಳಿಸಿದ ಮತ ು ತವರಿಸನಲಿ 
ಅಭಿಮಾಡಗಳ ಮನ ಗೆ್ದದ ನುಂತರ, ಸೆ್ೂೊರ್ಡಯ ಮರಿಸಜೆ್ಿ ಅವರ  ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕ್ ತುಂಡದ ಕೊೀಚ್ 
ಸ್ಾಾನದಿುಂದ ಕಳೆಗಿಳಿಯ ವುದಾಗಿ ಬಹಿರುಂಗಪಡ್ನಸಿದರ .



3)ಯಾವ ರಾಜ್ಾದಲಿ/ಯ ಟಿ ಮಾಲಡೀವ್ಸ್ ಶೆೈಲಯ ವಾಟರ್ ವಿಲಾಿಗಳನ ಿ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ?
In which state/UT Maldives style water villas will be set up?

ಎ) ಗೆ್ೂೀವಾ
ಬಿ) ಅುಂಡಮಾನ್
ಸಿ) ಲಕ್ಷದಿವೀಪ್
ಡ್ನ) ದಮನ್
ಸಿ) ಲಕ್ಷದಿವೀಪ್
• ಪರವಾಸಿಗರನ ಿ ಆಕಷ್ಟ್ಯಸ ವ ಡಟಿಿನಲಿ ಮಾಲಡೀವ್್ಸ ಶೆೈಲಯ ವಾಟರ್ ವಿಲಾಿಗಳನ ಿ ಲಕ್ಷದಿವೀಪದಲಿ ಶೀಘ್ರವೆೀ 

ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗ ವುದ .
• ಈ ಯೊೀಜ್ನೆಗಳನ ಿ ಡೀತ ಆಯೊೀಗ್ ಮತ ು ಕೆೀುಂದರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ದೂರದ ದಿವೀಪಗಳನ ಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿಪಡ್ನಸಲ  ಬೆುಂಬಲಸ ತುದೆ.
• ಈ ಯೊೀಜ್ನೆಯಡ್ನ, ಲಕ್ಷದಿವೀಪದ ಸ ಹೆೀಲ, ಮಿಡಕೂೆಯ್ ಮತ ು ಕದಮತ್ ದಿವೀಪಗಳಲಿ ವಿಶವದಜೆ್ಯಯ 

ಸ್ೌಲಭ್ಾವನ ಿ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗ ವುದ .



4)ಭಾರತದ ಮದಲ ಸವದೆೀಶ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಯ ಹೆಸರೆೀನ ?  
What is the name of India's first indigenous aircraft carrier?

ಎ)INS Vikramaditya
ಬಿ)INS Rajput
ಸಿ)INS Kolkata
ಡ್ನ)INS Vikrant

ಡ್ನ)INS Vikrant

• ಭಾರತದ ಮದಲ ಸವದೆೀಶ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ವಿಕಾರುಂತ್ ಅನ ಿ ಕೊಚಿಿನ್ ನ ಕೊಚಿಿನ್ ಶಪ್ ಯಾರ್ಡಯ ಲಮಿಟೆರ್ಡ 
(CSL) ನಲಿ ತಯಾರಿಸಸಲಾಗ ತುದೆ.

• ವಾಹಕದ ಉತ್ಾಾದನೆಯ  ಪರಸ ುತ ಮೂರನೆೀ ಹುಂತದಲಿದೆ ಮತ ು ಇದನ ಿ 2021 ರ ಆರುಂಭ್ದಲಿ ಕಾಯಯಗತಗೆ್ೂಳಿಸ ವ 
ಡರಿಸೀಕೆ್ಷಯಿದೆ.

• ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನೌಕಾ ವಿನಾಾಸ ಡದೆೀಯಶನಾಲಯವು ಸಾಳಿೀಯ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಯ ಮೂಲ 
ವಿನಾಾಸವನ ಿ ರಚಿಸಿದೆ.

• ತರ ವಾಯ ಈ ಯೊೀಜ್ನೆಯನ ಿ ಕೊಚಿಿನ್ ಶಪ್ ಯಾರ್ಡಯ ಲಮಿಟೆರ್ಡ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡ್ನಸಿತ . ಮಿಗ್ -29 ಕೆ ವಿಮಾನ 
ಸಮೂಹದೊುಂದಿಗೆ್ 40000 ಟನ್ ತೂಕದ ವಿಮಾನ 2022 ರ ವೆೀಳಗೆೆ್ ಸುಂಪೂರ್ಯ ಕಾಯಾಯರುಂಭ್ ಮಾಡಲದೆ.



5)ಟೊೀಕ್ಯೊ 2020 ಒಲುಂಪಿಕ್್ಸ ನಲಿ ಹಾಕ್ಯಲಿ ಕುಂಚಿನ ಪದಕವನ ಿ ಗೆ್ಲಿಲ  ಭಾರತ ಯಾವ ರಾಷರವನ ಿ
ಸೆ್ೂೀಲಸಿದೆ? 
Which nation, India has defeated to clinch the bronze A medal in hockey in the 
Tokyo 2020 Olympics?

ಎ)ಜ್ಮಯಡ
ಬಿ)ಜ್ಪ್ಾನ್
ಸಿ)ನೆದರಲಾಾುಂರ್ಡ್
ಡ್ನ)ಬೆಲೊಯುಂ
ಎ)ಜ್ಮಯಡ

• ಭಾರತೀಯ ಪ ರ ಷರ ಹಾಕ್ ತುಂಡವು 41 ವಷಯಗಳ ನುಂತರ ಒಲುಂಪಿಕ್ಸ ಪದಕವನ ಿ ತನಿದಾಗಿಸಿಕೊುಂಡ್ನದೆ, 5 ನೆೀ 
ಆಗ್ಿ, 2021 ರುಂದ  ನಡೆಯ ತುರ ವ ಒಲುಂಪಿಕ್ಸ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲಿ ಜ್ಮಯಡಯನ ಿ 5-4 ರಿಸುಂದ ಸೆ್ೂೀಲಸಿ ಕುಂಚ  
ಪಡೆಯಿತ .

• ಕಳದೆ ನಾಲ ಕ ದಶಕಗಳಲಿ ಪರದಶಯನದಲಿ ಕ ಸಿತ ಅನ ಭ್ವಿಸಿದ ಎುಂಟ  ಬಾರಿಸ ಮಾರ್ಜ ಚಿನಿದ ವಿಜೆ್ೀತರ  ಒಲುಂಪಿಕ್ಸ 
ಪದಕವನ ಿ ಪಡೆಯ ವ ಮೂಲಕ ಉತುಮ ರಿಸೀತಯಲಿ ಪ ನರ ತ್ಾಾನವನ ಿ ಮಾಡ್ನದರ .

• ಇದ  ಒಲುಂಪಿಕ್್ಸ ಇತಹಾಸದಲಿ ಭಾರತದ ಮೂರನೆೀ ಹಾಕ್ ಕುಂಚಿನ ಪದಕವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಎರಡ  1968  ನಕ್್ಕೊೀ 
ನಗರ ಮತ ು 1972 ಮೂಾಡಚ್ ಆಟಗಳಲಿ ಬುಂದವು.



6)ಇತುೀಚೆಗೆ್ ಭಾರತಕೆಕ ಭೆೀಟಿ ಡೀಡ್ನದ ಯ ಎ್ ಸೆ್ೈನಾದ ಮ ಖಾಸಾರ  ಯಾರ ? 
Who is the Chief of Staff of US Army, who recently visited India?

ಎ)ಜ್ನರಲ್ ಮಾಕಯ ಮಿಲೆಿ
ಬಿ)ಜ್ನರಲ್ ರೆೀ ನುಂರ್ಡ ಟಿ ಒಡ್ನಯೆನೊಯ
ಸಿ)ಜ್ನರಲ್ ಮಾಟಿಯನ ಇ ಡೆುಂಪೆ್್
ಡ್ನ)ಜ್ನರಲ್ ಜೆ್ೀಮ್್ ಸಿ ಮಾಾಕೊೀನವೆೈಲ್
ಡ್ನ)ಜ್ನರಲ್ ಜೆ್ೀಮ್್ ಸಿ
ಮಾಾಕೂೆೀನವೆೈಲ್

• ಯ ಎ್ ಸೆ್ೀನೆಯ ಮ ಖಾಸಾ ಜ್ನರಲ್ ಜೆ್ೀಮ್್ ಸಿ  ನಕ್ಸ ಕಾಡವಲೆಿ ಎರಡ  ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಪರವಾಸದಲಿದಾದರೆ. 
4 ಆಗ ಿ್, 2021 ರುಂದ  ಅವರ  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯ ದಿ ಸ್ಾಮರಕಕೆಕ ಪ ಷ್ಾಾಚಯನೆ ಮಾಡ್ನದರ  ಮತ ು ಸ್ೌತ್ 
ಬಾಿಕ್ಸ ನಲಿ ಗ್ೌರವ ರಕೆ್ಷಯನ ಿ ಪಡೆದರ .

• ಜ್ನರಲ್  ನಕ್ಸ ಕಾಡವಲೆಿ ಅವರ  ಸೆ್ೀನಾ ಮ ಖಾಸಾ ಜ್ನರಲ್ ಎುಂ. ಎುಂ. ನರವಣೆಯನ ಿ ಭೆೀಟಿ ಮಾಡ್ನದರ  
ಮತ ು ಪರಸಾರ ಆಸಕ್ುಯ ವಿಷಯಗಳ ಕ ರಿಸತ  ಚಚಿಯಸಿದರ .



7)ಇತುೀಚೆಗೆ್ ಡಧನರಾದ ಪದಾಮ ಸಚ್ ದೆೀವ್ಸ ಯಾವ ಭಾಷೆ್ಯ ಲೆೀಖಕ್ ಮತ ು ಕವಿಯಾಗಿದದರ ? 
Padma Sachdev, who recently passed away, was author and poet of which 
language?

ಎ)ಬೊೀಡೊೀ
ಬಿ) ನೈಥಿಲ
ಸಿ)ಬಾುಂಗ್ಾಿ
ಡ್ನ)ಡೊೀಗಿರ
ಡ್ನ)ಡೊೀಗಿರ
• ಖಾಾತ ಡೊೀಗಿರ ಲೆೀಖಕ್ ಮತ ು ಕವಿ ಪದಾಮ ಸಚ್ ದೆೀವ್ಸ ಅವರ  ತಮಮ 81 ನೆೀ ವಯಸಿ್ನಲಿ 2021 ರ

ಆಗ ಿ್ 4 ರುಂದ  ಮ ುಂಬೆೈನಲಿ ಡಧನರಾದರ .
• ಅವರ  ಡೊೀಗಿರ ಮತ ು ಹಿುಂದಿಯಲಿ ಅನೆೀಕ ಪ ಸುಕಗಳನ ಿ ಬರೆದಿದಾದರೆ, ಮತ ು  ನೀರಿಸ ಕವಿತ್ಾ  ನೀರೆ 

ಗಿೀತ್ ಸೆ್ೀರಿಸದುಂತೆ್ ಅವರ ಕವನ ಸುಂಕಲನಗಳು 1971 ರಲಿ ಸ್ಾಹಿತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರಶಸಿುಯನ ಿ ಗೆ್ದದವು.
• ಅವರ  2001 ರಲಿ ದೆೀಶದ ನಾಲಕನೆೀ ಅತ ಾನಿತ ನಾಗರಿಸೀಕ ಪರಶಸಿುಯಾದ ಪದಮಶರೀ ಪಡೆದರ  ಮತ ು

ಮಧಾಪರದೆೀಶ ಸಕಾಯರವು 2007-08ರ ಕವನಕಾಕಗಿ ಕಬಿೀರ್ ಸಮಾಮನ್ ಪಡೆದರ .



8)ಲವಿಿನಾ ಬೊಗೆ್ೂಯಹೆೈನ್, ಒಲುಂಪಿಕ್್ಸ ನಲಿ ಬಾಕ್್ುಂಗ್ ಕುಂಚಿನ ಪದಕವನ ಿ ಗೆ್ದದರ , ಅವರ  ಯಾವ ರಾಜ್ಾದವರ ?
Lovlina Borgohain, Who won the boxing bronze medal in Olympics, is from which 
state?

ಎ)ಸಿಕ್ಕುಂ
ಬಿ)ಮಿಜೆ್ೂೀರಾುಂ
ಸಿ)ಒಡ್ನಶಾ
ಡ್ನ)ಅಸ್ಾ್ುಂ

ಡ್ನ)ಅಸ್ಾ್ುಂ

• ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ರ್ ಲೊವಿಿನಾ ಬೊಗೆ್ೂಯಹೆೈನ್ 4 ಆಗ ಿ್, 2021 ರುಂದ  ಟೊೀಕ್ಯೊ ಒಲುಂಪಿಕ್್ಸ ನಲಿ
ಮಹಿಳಯೆರ ವೆಲಿರ್ ವೆೈಟ್ (69 ಕೆರ್ಜ) ವಿಭಾಗದಲಿ ಕುಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆ್ದದರ . 

• 23 ವಷಯದ ಅಸ್ಾ್ುಂನ ಟಕ್ಯಯ ಬ ಸೆ್ನಾಜ್ ಸ  ನಯನೆಲ ವಿರ ದಿ ಸೆ್ಮಿೈೆೈನಲ್ ನಲಿ ಸೆ್ೂೀತರ .



9) 2021 ಐಸಿರ್ ಪರಶಸಿುಯನ ಿ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ದೃಶಾ ಕಲಾವಿದರ ಮತ ು ಇಲಿಸೆ್ರೀಟರ್ ಗೆ್ದಿದದಾದರೆ?
Which Indian Visual Artist & Illustrator has won the 2021 Eisner Award?

ಎ)ಆನುಂದ್ ರಾಧ್ಾಕೃಷಣನ್
ಬಿ)ಸ ಜ್ಾತ್ಾ ಕೆೀಶವನ್
ಸಿ)ಅಕಸರ್ ಪ್ಾಠಕ್ಸ
ಡ್ನ)ಗೆ್ೂೀಪಿನಾಥ್ ಪರಸನಿ

ಎ)ಆನುಂದ್ ರಾಧ್ಾಕೃಷಣನ್
• ಭಾರತೀಯ ದೃಶಾ ಕಲಾವಿದ ಮತ ು ಚಿತರಕಾರ ಆನುಂದ ರಾಧ್ಾಕೃಷಣನ್ 2021 ರ ಅತ ಾತುಮ 

ವರ್ಯಚಿತರಕಾರ/ಮಲಿಮಿೀಡ್ನಯಾ ಕಲಾವಿದ (ಆುಂತರಿಸಕ ಕಲೆ) ಗ್ಾಗಿ ಐಸಿರ್ ಪರಶಸಿುಯನ ಿ ಗೆ್ದಿದದಾದರೆ.
• ಅವರ  ಯ ಕೆ ಮೂಲದ ವರ್ಯಚಿತರಕಾರ ಜ್ಾನ್ ಪಿಯಸಯನ್ ಅವರೊುಂದಿಗೆ್ "ಬೂಿ ಇನ್ ಗಿರೀನ್" ಗ್ಾಗಿ ಗ್ಾರಫಿಕ್ಸ 

ಕಾದುಂಬರಿಸಯನ ಿ ಬರೆದಿದಾದರೆ. ರಾಮ್ ವಿ. ಐಸಿರ್ ಪರಶಸಿು ಗ್ಾರಫಿಕ್ಸ ಕಾದುಂಬರಿಸ ವಿಲ್ ಐಸಿರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ ಿ 
ಇಡಲಾಗಿದೆ ಮತ ು ಈ ಪರಶಸಿುಯನ ಿ "ಕಾಮಿಕ್ಸ ಕೆ್ಷೀತರದ ಆಸಕರ್" ಎುಂದ  ಕರೆಯಲಾಗ ತುದೆ 32 ವಿಭಾಗಗಳಲಿ 
ಪರಸ ುತಪಡ್ನಸಲಾಗಿದೆ.



10)2021 ರ ಡ್ನರ್ಜಟಲ್ ಬಾಾುಂಕ್ುಂಗ್ ನಲಿ ಅತಾುಂತ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಯಾವ ಬಾಾುಂಕ್ಸ ಅನ ಿ ಜ್ಾಗತಕ ವಿಜೆ್ೀತರೆುಂದ  
ಗ್ೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ?
Which bank has been Honoured as the global winner of for most innovative in 
Digital Banking, 2021?

ಎ)HDFC Bank
ಬಿ)DBS Bank
ಸಿ)Axis Bank
ಡ್ನ)SBI Bank

ಬಿ)DBS Bank

• ಬಾಾುಂಕ್ಸ ಅನ ಿ ಏಷ್ಾಾ-ಪೆ್ಸಿಫಿಕ್ಸ ವಿಜೆ್ೀತರುೆಂದ  ಗ ರ ತಸಲಾಗಿದೆ ಮತ ು ಸೆ್ೈಬರ್ ಭ್ದರತ್ಾ ವಿಭಾಗದಲಿ ಅದರ ಸ ರಕ್ಷಿತ ಪರವೀೆಶ ಮತ ು 
ದೂರಸಾ ಕಾಯಯ ಪರಿಸಹಾರಕಾಕಗಿ ಗೆ್ದಿದದ.ೆ

• ಯೂರೂೆೀಮಡ ಎಬಿಎ್ 2021 ರ ಪ್ಾರದೆೀಶಕ ಪರಶಸಿುಗಳಲಿ ಡ್ನಬಿಎ್ ಬಾಾುಂಕ್ಸ ಅನ ಿ ಏಷ್ಾಾದ ಅತ ಾತುಮ ಬಾಾುಂಕ್ಸ ಮತ ು ಏಷ್ಾಾದ 
ಅತ ಾತುಮ ಡ್ನರ್ಜಟಲ್ ಬಾಾುಂಕ್ಸ ಎುಂದ  ಹೆಸರಿಸಸಿದ ಪರಮ ಖ ಹರ್ಕಾಸ  ಪರಕಟಣೆ.

• ಡ್ನಬಿಎ್ ಬಾಾುಂಕ್ಸ ಲಮಿಟೆರ್ಡ ಸಿುಂಗ್ಾಪ ರದ ಬಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಾುಂಕ್ುಂಗ್ ಮತ ು ಹರ್ಕಾಸ  ಸೆ್ೀವೆಗಳ ಡಗಮವಾಗಿದ ದ, ಇದ  ಮರಿಸೀನಾ 
ಬೆೀ ಸಿುಂಗ್ಾಪ ರದಲಿ ಪರಧ್ಾನ ಕಚೆೀರಿಸಯನ ಿ ಹೊುಂದಿದೆ. ಮದಲ  ಇದನ ಿ 'ಸಿುಂಗ್ಾಪ ರ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಬಾಾುಂಕ್ಸ' ಎುಂದ  ಕರಯೆಲಾಗ ತುತ ು. 

• ಇದನ ಿ ಜ್ ಲೆೈ 21, 2003 ರುಂದ  "ಡ್ನಬಿಎ್ ಬಾಾುಂಕ್ಸ ಲಮಿಟೆರ್ಡ" ಎುಂದ  ಹೆಸರಿಸಸಲಾಯಿತ . ಪಿಯೂಷ್ ಗ ಪ್ಾು ಅವರ  ಡ್ನಬಿಎ್ 
ಬಾಾುಂಕ್ಸ ಲಮಿಟೆರ್ಡ ನ ಪರಸ ುತ ಸಿಇಒ ಆಗಿದಾದರ.ೆ



11) ಪರಸ ುತ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಯ 2021-22 ರಿಸುಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ಷರ್ ಡೀತಯನ ಿ ಜ್ಾರಿಸಗೆ್ ತುಂದ ಭಾರತದ ಮದಲ 
ರಾಜ್ಾ ಯಾವುದ ?
Which state became the first in India to implement the National Education Policy 
from the current academic year 2021-22?
ಎ) ಕನಾಯಟಕ
ಬಿ) ಕೀೆರಳ
ಸಿ) ಒಡ್ನಶಾ
ಡ್ನ) ಮಧಾಪರದೆೀಶ
ಎ) ಕನಾಯಟಕ

• ಕನಾಯಟಕ ಸಕಾಯರವು ಪರಸಕು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಯ 2021-22 ರಿಸುಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ಷರ್ ಡೀತಯನ ಿ 
ಜ್ಾರಿಸಗೆ್ೂಳಿಸಲ  ಆದೆೀಶ ಹೊರಡ್ನಸಿದೆ. ಉನಿತ ಶಕ್ಷರ್ ಸಚಿವ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶವಥ ನಾರಾಯರ್ ಅವರ , 
ಕನಾಯಟಕವು ಹೊಸ ಶಕ್ಷರ್ ಡೀತಯನ ಿ ಜ್ಾರಿಸಗೆ್ೂಳಿಸಲ  ಆದೆೀಶ ಹೊರಡ್ನಸಿದ ದೆೀಶದ ಮದಲ 
ರಾಜ್ಾವಾಗಿದೆ ಎುಂದ  ಹೆೀಳಿದಾದರೆ.



12) ಯಾವ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಯರವು ಕೊೀವಿರ್ಡ -19 ರೊೀಗಿಗಳಿಗೆ್ 'ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಾಕೆಟ್ ಟಿರೀಟೆಮುಂಟ್' ಯೊೀಜ್ನೆಯಡ್ನ 
ಉಚಿತ ಚಿಕ್ತೆ್್ ಡೀಡ ತುದೆ?
Which state government will provide free treatment to COVID-19 patients under 
‘Out of Pocket Treatment’ scheme?

ಎ) ಬಿಹಾರ
ಬಿ) ಪಶಿಮ ಬುಂಗ್ಾಳ
ಸಿ) ತರಪ ರ
ಡ್ನ)  ನೀಘಾಲಯ

ಡ್ನ)  ನೀಘಾಲಯ

• ಸಭೆಯ ನುಂತರ  ನೀಘಾಲಯ ಆರೊೀಗಾ ಸಚಿವ ಪೆ್ರಸೆ್ೂಿೀನ್ ಟೆೈನಾ್ುಂಗ್ ಸ ದಿದಗ್ಾರರಿಸಗೆ್ ಹೆೀಳಿದರ , ಕೂೆೀವಿರ್ಡ 
19 ರೊೀಗಿಗಳ ಚಿಕ್ತೆ್್ಗ್ಾಗಿ ಎಲಾಿ ವೆಚಿಗಳನ ಿ ಈ ಯೊೀಜ್ನೆಯಡ್ನ ಭ್ರಿಸಸಲಾಗ ತುದೆ ಮತ ು ಇದನ ಿ 'ಪ್ಾಕೆಟ್ 
ಟಿರೀಟೆಮುಂಟ್' ಎುಂದ  ಕರೆಯಲಾಗ ತುದೆ.



13) ನೂಾ್ ಒನ್ ಏರ್ ಆಪ್ ನಲಿ ಎಐಆರ್ ಲೆೈವ್ಸ-ಸಿರೀಮ್ ಗಳ ಜ್ನಪಿರಯತೆ್ಯ ಕ ರಿಸತ  ಇತುೀಚಿನ ವಿಶವ 
ಶೆರೀಯಾುಂಕದಲಿ ಯಾವ ದೆೀಶವು ಉನಿತ ಸ್ಾಾನವನ ಿ ಗಳಿಸಿದೆ?
In the latest world rankings on the popularity of AIR Live-Streams on NewsOnAir
App which country attained top position?

ಎ) ಮಾಲ
ಬಿ) ಕೊಲುಂಬಿಯಾ
ಸಿ) ಬೆಲೊಯುಂ
ಡ್ನ) ಫಿರ್ಜ

ಡ್ನ) ಫಿರ್ಜ

• ನೂಾ್ ಒನ್ ಏರ್ ಆಪ್ ನಲಿ ಆಲ್ ಇುಂಡ್ನಯಾ ರೆೀಡ್ನಯೊೀ ಲೆೈವ್ಸ ಸಿರೀಮ್ ಗಳು ವಿಶವದಾದಾುಂತ 
ಜ್ನಪಿರಯವಾಗ ತುವೆ.

• ನೂಾ್ ಒನ್ಏರ್ ಆಪ್ ನಲಿ ಎಐಆರ್ ಲೆೈವ್ಸ-ಸಿರೀಮ್ ಗಳ ಜ್ನಪಿರಯತೆ್ಯ ಇತುೀಚಿನ ವಿಶವ ಶೆರೀಯಾುಂಕದಲಿ 
ಫಿರ್ಜ ಯ ನೆೈಟೆರ್ಡ ಕ್ುಂಗ್ ಡುಂ ಅನ ಿ ಸಾಳಾುಂತರಿಸಸಿ ಯ ನೆೈಟೆರ್ಡ ಸೆ್ಿೀಟ್್ ಮತ ು ಆಸೆ್ರೀಲಯಾವನ ಿ ಮದಲ 
ಮೂರ  ಶೆರೀಣಿಗಳಲಿ ಅನ ಸರಿಸಸಿತ .



14) ಟೊೀಕ್ಯೊ ಒಲುಂಪಿಕ್್ಸ ನಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಾಾನವೆೀನ ?
What is India’s position in Tokyo Olympics?

ಎ) 48 ನೆೀ
ಬಿ) 42 ನೆೀ
ಸಿ) 53 ನೆೀ
ಡ್ನ) 37 ನೆೀ
ಎ) 48 ನೆೀ

• ಟೊೀಕ್ಯೊ ಒಲುಂಪಿಕ್್ಸ ಮ ಕಾುಯವಾಗಿದ ದ, ಯ ಎ್ಎ 113 ಪದಕಗಳ ೆುಂದಿಗೆ್ ಅಗರಸ್ಾಾನದಲಿದೆ - 39
ಚಿನಿ, 41 ಬೆಳಿಿ ಮತ ು 33 ಕುಂಚ . ಯ ಎ್ಎ ನುಂತರದ ಸ್ಾಾನದಲಿ ಚಿೀನಾ (88) ಮತ ು ಜ್ಪ್ಾನ್ (58) 
ಕರಮವಾಗಿ ಎರಡ  ಮತ ು ಮೂರನೆೀ ಸ್ಾಾನದಲಿದೆ.



15) ಮ ುಂದಿನ ಒಲುಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಲಿ ನಡೆಯಲದೆ?
Where will the next edition of Olympics Games take place?

ಎ) ಸಿಡ್ನಿ
ಬಿ) ರೊೀಮ್
ಸಿ) ದೆಹಲ
ಡ್ನ) ಪ್ಾಾರಿಸ್

ಡ್ನ) ಪ್ಾಾರಿಸ್

• ಮ ಕಾುಯ ಸಮಾರುಂಭ್ದಲಿ ಭ್ಜ್ರುಂಗ್ ಪ ಡಯಾ ಭಾರತದ ಧವಜ್ಧ್ಾರಿಸ ಆಗಿದದರ , ಬಾಕ್್ುಂಗ್ ಶೆರೀಷಠ  ನೀರಿಸ 
ಕೊೀಮ್ ಮತ ು ಪ ರ ಷರ ಹಾಕ್ ತುಂಡದ ನಾಯಕ ಮನ್ ಪಿರೀತ್ ಸಿುಂಗ್ ಉದಾಾಟನಾ ಸಮಾರುಂಭ್ದಲಿ 
ಭಾರತದ ಧವಜ್ಧ್ಾರಿಸಗಳಾಗಿದದರ . ಐಒಸಿ ಅಧಾಕ್ಷ ಥಾಮ್ ಬಾಾಚ್ ಒಲುಂಪಿಕ್ಸ್ ಧವಜ್ವನ ಿ ಮ ುಂದಿನ
ಒಲುಂಪಿಕ್್ಸ ಆತಥೆೀಯ ಪ್ಾಾರಿಸ್  ನೀಯರ್ ಗೆ್ ರವಾಡಸಿದರ 



ಇೆಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು 

1)ಟೆ ೋಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲಿ ಚಿನನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೋಯ ಯಾರು ?

2)ಟೆ ೋಕಿಯ 2020 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲಿ ಹಾಕಿಯಲಿ ಕಿಂಚಿನ ಪದ್ಕವನುನ ಗೆಲ್ಿಲ್ು ಭಾರತ ಯಾವ 
ರಾಷ್ಟ್ರವನುನ ಸೆ ೋಲಸಿದೆ? 

3)ಲ್ವ್ಲಿನಾ ಬೆ ಗೆ ೊಹೆೈನ್ ಯಾರು ?



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

