
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ  BAPU- The Unforgettable  ಎಂಬ 
ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಿದವರನ ಯಾರನ?

ಎ. ನ್ರೆೀಂದರ ಮೀದಿ ಬಿ. ರಾಜನಾಥ್ ಸಂಗ್

ಸ. ಮನೀಶ್ ಸಸೆ ೀಡಿಯಾ ಡಿ. ಇದ್ಾಾವುದ  ಲ್ಲ
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ಕಾಮಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗ  ಬಹನಮನಖ್ಾ ವಿಷಯಗಳು ಕೆ ನೆಯಲಿಲ ಇದ್ೆ ತಪಪದ್ೆೀ ನೆ ೀಡಿ  

ALL THE BEST

TEST INFO



SBK KANNADA DAILY CURRENT AFFAIRS QUIZ-ಲಕೆ ಟೀಬರ್ 08,2020 

1

1) ವಿಶ್ವ ಆವಾಸ್ಸಾಾನ್ ದಿನ್ವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸ್ಲಾಗನತತದ್ೆ?

ಉತತರ: ಬಿ

ಎ. 03 ಲಕೆ ಟೀಬರ್
ಬಿ. 05 ಲಕೆ ಟೀಬರ್ 
ಸ. 02 ಲಕೆ ಟೀಬರ್
ಡಿ. ಇದ್ಾಾವುದ  ಲ್ಲ
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2) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿ್ಯನ್ಸ್ ಲೆೈಫ್ ಸೆೈನ್್ಸ್ ಎಷನಟ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾ್ ಕೆ ೀವಿಡ್ -19 
ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ್ವನ್ನು ನೀಡ್ನ ಕಿಟ್ ಲನ್ನು ಲಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸದ್ೆ?

ಉತತರ: ಸ

ಎ. 07
ಬಿ. 05
ಸ. 02
ಡಿ. ಇದ್ಾಾವುದ  ಲ್ಲ
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3) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜಾದ ಮನಖ್ಾಮಂತ್ರಗಳು 'ಮಾಲಿನ್ಾದ ವಿರನದಿದ 
ಯನದಿ' ಲಭಿಯಾನ್ವನ್ನು ಪ್ಾರರಂಭಿಸದ್ಾುರೆ?

ಉತತರ: ಬಿ

ಎ. ಹರಿಯಾಣ
ಬಿ. ದ್ೆಹಲಿ 
ಸ. ಉತತರ ಪರದ್ೆೀಶ್
ಡಿ. ಇದ್ಾಾವುದ  ಲ್ಲ
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4) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾವೆೆ ಜೆ. ಆ್ಟರ್, ಮೈಕೆಲ್ ಹೌಟನ್ಸ ಮತನತ ಚಾಲ್್ೆ ಎಂ ಎಂಬ 
ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೆೀತರಕೆೆ ನೆ ಬೆಲ್ ಪರಶ್ಸತ ಷ ೀಸಲಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ?

ಉತತರ: ಸ

ಎ. ಸಾಹಿತಾ
ಬಿ. ಶ್ಾಂತ್
ಸ. ಔಷಧಿ
ಡಿ. ಇದ್ಾಾವುದ  ಲ್ಲ
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5) ಯಾವ ದ್ೆೀಶ್ದ ಕಿರಕೆಟಿಗ ನ್ಜೀಬ್ ತಾರಕೆೈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಸೆತ ಲಪಘಾತದಲಿಲ 
ಮೃತಪಟಟರನ?

ಉತತರ: ಸ

ಎ. ಬಾಂಗಾಲದ್ೆೀಶ್
ಬಿ. ಪ್ಾಕಿಸಾತನ್
ಸ. ಲಫ್ಾಾನಸಾತನ್ 
ಡಿ. ಇದ್ಾಾವುದ  ಲ್ಲ
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6) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಟೆವ ಬಂದರ್ ಗವನ್ನು ನವೆಹಿಸ್್ನ ಭಾರತ ಯಾವ 
ದ್ೆೀಶ್ದ್ೆ ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಪಕೆ ಂಡಿದ್ೆ?

ಉತತರ: ಬಿ

ಎ. ಬಾಂಗಾಲದ್ೆೀಶ್
ಬಿ. ಮಾಾನಾಾರ್ 
ಸ. ಭ ತಾನ್ಸ
ಡಿ. ಇದ್ಾಾವುದ  ಲ್ಲ



SBK KANNADA DAILY CURRENT AFFAIRS QUIZ-ಲಕೆ ಟೀಬರ್ 08,2020 

7

7) ಮದ್ ಕ್ಷನದರಗರಹ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ರೆ ೀಬೆ ೀಟ್ ಲನ್ನು ಬಾಹಾಾಕಾಶ್ಕೆೆ 
ಕಳುಹಿಸ್ನವುದ್ಾಗಿ ಯಾವ ದ್ೆೀಶ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಷ ೀಸಲಸದ್ೆ?

ಉತತರ: ಸ

ಎ. ಜಪ್ಾನ್ಸ
ಬಿ. ಯನಎಸ್ಎ
ಸ. ಚೀನಾ 
ಡಿ. ಇದ್ಾಾವುದ  ಲ್ಲ
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8)ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜಾದ ಪರಸದಿ ಮಣಸನ್ಕಾಯಿ 'ಡಲೆಲ ಖ್ನಸಾೆನ' ಗೆ ಜಐ 
ಟಾಾಗ್ ಸಕಿೆದ್ೆ?

ಉತತರ: ಎ

ಎ. ಹಿಮಾಚ್ ಪರದ್ೆೀಶ್ 
ಬಿ. ಸಕಿೆಂ
ಸ. ಆಂಧ್ರಪರದ್ೆೀಶ್
ಡಿ. ಇದ್ಾಾವುದ  ಲ್ಲ
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9) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಾಟ್ೆ ವಾವಸೆಾಯನ್ನು ಭಾರತ ಯಶ್ಸವಯಾಗಿ ಎಲಿಲ 
ಪರಿೀಕ್ಷಿಸದ್ೆ?

ಉತತರ: ಸ

ಎ. ರಾಜಸಾಾನ್
ಬಿ. ಆಂಧ್ರಪರದ್ೆೀಶ್
ಸ. ಒಡಿಶ್ಾ 
ಡಿ. ಇದ್ಾಾವುದ  ಲ್ಲ
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10) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ BAPU- The Unforgettable  ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡನಗಡೆ 
ಮಾಡಿದವರನ ಯಾರನ?

ಉತತರ: ಸ

ಎ. ನ್ರೆೀಂದರ ಮೀದಿ
ಬಿ. ಮನೀಶ್ ಸಸೆ ೀಡಿಯಾ
ಸ. ರಾಜನಾಥ್ ಸಂಗ್
ಡಿ. ಇದ್ಾಾವುದ  ಲ್ಲ
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11) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಎಐನ್ 100% ಸೌರಶ್ಕಿತ ಚಾಲಿತ ವಿಮಾನ್ ನಲಾುಣವಾಗಿ 
ಮಾಪೆಟಟವರನ ಯಾರನ?

ಉತತರ: ಸ

ಎ. ಚೆನೆುೈ ವಿಮಾನ್ ನಲಾುಣ
ಬಿ. ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ್ ನಲಾುಣ
ಸ. ಪುದನಚೆೀರಿ ವಿಮಾನ್ ನಲಾುಣ 
ಡಿ. ಇದ್ಾಾವುದ  ಲ್ಲ
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12) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜಾದ ಮನಖ್ಾಮಂತ್ರ ಗಾರಮ ದಶ್ೆನ್ವನ್ನು ಡಿಜಟಲ್
ರ ಪದಲಿಲ ಪ್ಾರರಂಭಿಸದ್ಾುರೆ?

ಉತತರ: ಬಿ

ಎ. ಮಹಾರಾಷರ
ಬಿ. ಹರಿಯಾಣ 
ಸ. ರಾಜಸಾಾನ್
ಡಿ. ಇದ್ಾಾವುದ  ಲ್ಲ
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13) ಯಾವ ರಾಜಾ ಹೆೈಕೆ ೀಟ್ ೆ ನ್ ಮಾಜ ನಾಾಯಾಧಿೀಶ್ ಎ.ಎಸ್. ಡೆೀವ್ 
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಧ್ನ್ರಾದರನ?

ಉತತರ: ಸ

ಎ. ಪಂಜಾಬ್
ಬಿ. ಬಿಹಾರ
ಸ. ಗನಜರಾತ್ 
ಡಿ. ಇದ್ಾಾವುದ  ಲ್ಲ
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14) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿನೆೀಶ್ ಕನಮಾರ್ ಖಾರಾ ಲವರನ್ನು ಯಾವ ಬಾಾಂಕಿನ್ ಹೆ ಸ್ 
ಲಧ್ಾಕ್ಷರನಾುಗಿ ನೆೀಮಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆ?

ಉತತರ: ಬಿ

ಎ. ಬಾಬ್
ಬಿ. ಎಸ್ ಬಿಐ 
ಸ. ಎಚ ಡಿಎಫ್ ಸ ಬಾಾಂಕ್
ಡಿ. ಇದ್ಾಾವುದ  ಲ್ಲ
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15) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯಾವ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಾಗಳನ್ನು ಖ್ರಿೀದಿಸ್್ನ ಕೆೀಂದರ ಸ್ಕಾೆರವು 
ಸ್ನಮಾರನ 40000 ರೆೈತರಿಗೆ 1000 ಕೆ ೀಟಿ ಪ್ಾವತ್ಸದ್ೆ?

ಉತತರ: ಸ

ಎ. ಗೆ ೀಧಿ
ಬಿ. ಜೆ ೀವರ್
ಸ. ಲಕಿೆ
ಡಿ. ಇದ್ಾಾವುದ  ಲ್ಲ





ನೆ ಬೆಲ್  2020: ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲ ಮ ವರನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಪರಶ್ಸತ
Nobel 2020: Award for three scientists in physics

ಮ ವರನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ 2020ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಭೌತಶ್ಾಸ್ರ ನೆ ಬೆಲ್  ಪರಶ್ಸತ 
ಷ ೀಷಣೆಯಾಗಿದ್ೆ. 

ಕಪುಪ ಕನಳಿಗೆ (black hole) ಸ್ಂಬಂಧಿಸದ ಮಹತವದ ಸ್ಂಶ್ೆ ೀಧ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ 
ಪರಶ್ಸತಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ೆ.

ಪರಶ್ಸತಯ ಲಧ್ೆ ಮತತ ರೆ ೀಜರ್  ಪ್ೆನೆ ರೀಸ್  ಹಾಗ  ಉಳಿದ ಲಧ್ೆ ಭಾಗವನ್ನು 
ರಿೀನ್ಸ ಹಾಡ್ೆ ಗೆಂಜೆಲ್  ಮತನತ ಆಾಂಡಿರಯಾ ಷಂಜ್  ಲವರಿಗೆ ಹಂಚಕೆಯಾಗಲಿದ್ೆ



Did you know?

> 114 Nobel Prizes in Physics have been awarded between 1901 

and 2020.

> 47 Physics Prizes have been given to one Laureate only.

> 4 women have been awarded the Physics Prize so far: Marie 

Curie in 1903, Maria Goeppert-Mayer in 1963, Donna Strickland 

in 2018 and Andrea Ghez in 2020.

> 1 person, John Bardeen, has been awarded the Physics Prize 
twice.







ಪ್ರರ.ಲಮೃತ ಸೆ ೀಮೀಶ್ವರರಿಗೆ 2020ರ ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಾ್ವನ್ 
ಪರಶ್ಸತ

ಪುತ ತರಿನ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಾ್ವನ್ ಕೆ ಡಮಾಡನವ 2020ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ 
ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಪರಶ್ಸತಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್, ಸ್ಂಶ್ೆ ೀಧ್ಕ, ಪರಸ್ಂಗಕತೆ 
ಪ್ರರ.ಲಮೃತ ಸೆ ೀಮೀಶ್ವರ ಲವರನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ಾುರೆ.

ಸ್ನಳಾದ ಕನರನಂಜ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ ದತ್ತನಧಿ ಮ ್ಕ ಬಾ್ವನ್ವು 
ಕಾರಂತರ ಹೆಸ್ರಿನ್ಲಿಲ ವಾಸಲೆಕ ಪರಶ್ಸತ ಪರದ್ಾನ್ ಮಾಡನತ್ತದ್ೆ.



IMPORTANT INSTITUTION &HEADQUARTERS

BRICS – Shanghai                           ADB - Manila

ASEAN – Jakarta                             UNDP - New York

NATO – Brussels                            WTO - Geneva

CHOGM – Londan OPEC - Vienna

UNICEF - New York                      FAO - Rome

IMF – Washington                          UNESCO - Paris
WHO – Geneva                               UNEP - Nairobi



🔰 ಕನಾೆಟಕ ದ ಎಲಾಲ ಸ್ಪಧಾೆತಾಕ 
ಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ 🔰

Daily PSI/PC/RRB/CA Quiz

Visiti Daily 
👉:www.kpscjunction.in

JOIN US: 

https://telegram.me/SBKKANNA

DA

Search as @SBKKANNADA

http://www.kpscjunction.in/
https://telegram.me/SBKKANNADA


ವಿೀಡಿಯನೆ ೀಡಿದಕೆೆ &ಕಿವಜ್ ನ್ಲಿಲ
ಭಾಗವಹಿಸದಕೆೆ ಧ್ನ್ಾವಾದಗಳು

DOWNLOAD PDF LINK IN DESCRIPTION

ನಮಾ ಲಂಕಗಳನ್ನು ಕಾಮಂಟ್ ಮಾಡಿ


