
 

 

 

EKALAVYA ONE VISION ONE DREAM 
YOUTUBE CHANNEL 

 

RRB NTPC STATIC GK/CA 
 

ತರಗತಿ -08  
 

VISIT OUR YOUTUBE CHANNEL:   SUBSCRIBE NOW 

 

VISIT OUR WEBSITE NOW:   KANNADA EXAM 

 

JOIN OUR TELEGRAM NOW : RRBKANNADA 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCwTYk_QxJsQ5DHMqdfnlsFw
https://www.kannadaexam.in/
https://telegram.me/RRBKANNADA


 

 

1) ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಕಾಯಯಕ್ರಮ (ಯುಎನ ಡಿಪಿ) ಈ ಕಥಳಗಿನವರಲ್ಲಿ 

ಯಾರಿಗಥ ಎಸ ಡಿಜಿ ವಿಶಥೇಷ ಮಾನವಿೇಯ ಕ್ರರಯಾ ಪ್ರಶ್ಸ್ತಿ ನೇಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತದಥ? 

ಎ) ವಿರಾಟ್ ಕಥೊಹ್ಲ ಿ

ಬಿ) ಸ್ಥೊೇನು ಸೊದ್ 

ಸ್ತ) ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ 

ಡಿ) ಅಕ್ಷಯ್ ಕ್ುಮಾರ್ 

ಉತಿರ: ಬಿ 

 

SONU SOOD IN NEWS : 

• ಏಸರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಥೊೇನು ಸೊದ್ ಅವರನುು ಬಾರಂಡ್ ಅಂಬಾಸ್ತಡರ್ ಆಗಿ 

ನಥೇಮಿಸ್ತತು 

• ಗಾಗಥೊಯ ಇಂಟನಾಯಯಷನಲ್ ಸ್ಥೊೇನು ಸೊದ್ ಅವರನುು ಬಾರಂಡ್ 

ಅಂಬಾಸ್ತಡರ್ ಆಗಿ ನಥೇಮಿಸ್ತತು 

• ವಲಸ್ತಗರಿಗಥ ಉದಥೊಯೇಗಾವಕಾಶ್ಗಳನುು ಹುಡುಕ್ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 

ಸ್ಥೊೇನು ಸೊದ್ ಪ್ರವಾಸ್ತ ರಥೊೇಜ್ಗರ್ ಆಯಪ್ ಅನುು ಬಿಡುಗಡಥ ಮಾಡಿದಾಾರಥ 

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿಕಾಯಯಕ್ರಮ (ಯುಎನ ಡಿಪಿ) 

• ಸ್ಾೆಪ್ನಥ: 1965 



 

 

• ಹಥಡಾವಾಟಯರ್: ನೊಯಯಾರ್ಕಯ, ಯುಎಸ 

• ನವಾಯಹಕ್ರು: ಅಚಿಮ್ ಸ್ಥಟೈನರ್ 

 

2) ಸಮಗರ ಭೊ ದಾಖಲಥ ನವಯಹಣಥಗಾಗಿ “ಧರಣಿ” ಹಥಸರಿನ ವಥಬ್ ಪೇಟಯಲ್ ಅನುು 

ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸ್ತದ್ಿವಾಗಿದಥ? 

ಎ) ಪ್ಂಜಾಬ್ 

ಬಿ) ಬಿಹಾರ 

ಸ್ತ) ತಥಲಂಗಾಣ 

ಡಿ) ರಾಜ್ಸ್ಾೆನ 

ಉತಿರ: ಸ್ತ 

 

TELANGANA RELATED NEWS 2020 : 

 

• Telangana To Observe 2020 as “Year of AI”  

• BioAsia Summit 2020 Begins in Hyderabad, Telangana  

• Telangana launches ‘CybHer’ campaign to Tackle Cybercrime 

Against Women & Children  

• Telangana Formation Day : 2nd June  



 

 

• India's biggest rural technical festival 'Antahpragnya 2020' 

held in Telangana 

• Kondapochamma Sagar project inaugurated in Telangana  

• Telia Rumal GI Tag  

• ‘Covid-19 Monitoring System’ app  

• ‘V Safe Tunnel’ installed in Telangana to sanitize people  

• Cable Stayed Bridge’ constructed across Durgam Cheruvu 

Lake near Hyderabad, Telangana.  

 

 

3) ‘ದ್ೊಧ್ ಡುರಥೊಂಟಥೊ ಸ್ಥೆಷಲ್್’ ರಥೈಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ  ಹಾಲನುು ________ ರಿಂದ್ 

ದಥಹಲ್ಲಗಥ ಸ್ಾಗಿಸುತಿದಥ. 

ಎ) ಪ್ಶ್ಚಚಮ ಬಂಗಾಳ 

ಬಿ) ತಮಿಳುನಾಡು 

ಸ್ತ) ಗುಜ್ರಾತ್ 

ಡಿ) ಆಂಧರಪ್ರದಥೇಶ್ 

ಉತಿರ: ಡಿ 

 

 

 



 

 

ANDHRA PRADESH RELATED NEWS 2020 : 

 

• YSR Sampoorna Poshana’ scheme  

• YSR Aarogyasri scheme   

• Amma Vodi scheme   

• YSR Pension Kanuka  

• Nadu-Nedu scheme   

• YSR Kanti Velugu   

• Jagananna Vasathi Deevena  

• YSR Nirman   

• Zero interest loan scheme 

• Vidya Deevena Scheme  

• YSR Matsyakara Bharosa   

• YSR Rythu Bharosa  

• Jagananna Chedodu scheme 

• YSR Kapu Nestham Scheme   

• Aarogyasri scheme  

• Andhra Pradesh to host Global healthcare summit in 2021  

• India’s first ‘fruit train’ with bananas  

• AP’s 1st Disha police station in Rajamahendravaram  

• “NIGHA” App 

• Covid Pharma App  

• Panel headed by Neerabh Kumar Prasad to probe Vizag gas 

leak  



 

 

• India’s 1st online  waste management platform  

• Andhra Pradesh tops Business Reform Action Plan (BRAP) 

ranking of states 2019  

• Cybercrime awareness programme named as ‘E-Raksha 

Bandhan’  

 

 

4) ಪ್ಯಾಯಟನ ಸಂಜಿೇವನ ಯೇಜ್ನಥಯನುು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಪ್ಾರರಂಭಿಸ್ತದಥ? 

ಎ) ಗುಜ್ರಾತ್ 

ಬಿ) ಅಸ್ಾ್ಂ 

ಸ್ತ) ಹರಿಯಾಣ 

ಡಿ) ಉತಿರ ಪ್ರದಥೇಶ್ 

ಉತಿರ: ಬಿ 

 

Assam Related News 2020 : 

 

• Mukhyamantrir Grammya Paribahan Achoni Yojana  

• SVAYEM Scheme  

• Dhanwantari Scheme   

• Uttaran Scheme   



 

 

• Orunodoi (Arunodoi) Scheme  

• Aponar Apon Ghar Scheme   

• Arundhati Scheme  

• Abhinandan Scheme 

• Poba Reserve Forest in Assam’s   

• Dhemaji to be upgraded to wildlife sanctuary  

• Assam Govt to Upgrade Dehing Patkai Wildlife Sanctuary to 

National Park  

• Guwahati’s first manhole cleaning  robot named 

“BANDICOOT”,  

• Magh Bihu festival celebrated in Assam  

• Assam CM Sarbananda Sonowal honoured with Dr. Syama 

Prasad Mukherjee award 3rd Khelo India youth games 2020 

held in Guwahati,Assam  

• Assam wins the best tableaux awards for 71st Republic Day 

Parade 2020  

• India’s Longest River Ropeway Inaugurated in Guwahati, 

Assam 

• First Children newspaper 'The young Minds' launched in 

Assam  

 

 

 



 

 

5) ಚ್ುನಾವಣಾ ಹಸಿಕ್ಥೇಪ್ವಿಲಿದ್ ಕ್ುರಿತು ಯುನಥೈಟಥಡ್ ಸ್ಥಟೇಟ್್ ನಥೊಂದ್ಧಗಥ ಯಾವ 

ದಥೇಶ್ವು ಒಪ್ೆಂದ್ವನುು ಪ್ರಸ್ಾಪಿಿಸ್ತದಥ? 

ಎ) ಚಿೇನಾ 

ಬಿ) ಜ್ಪ್ಾನ 

ಸ್ತ) ರಷ್ಾಯ 

ಡಿ) ಭಾರತ 

ಉತಿರ: ಸ್ತ 

 

RUSSIA IN NEWS 2020 : 

 

• COVID-19 ಲಸ್ತಕಥ ‘ಸುೆಟ್ನುರ್ಕ ವಿ’ ಅನುು ನಥೊೇಂದಾಯಿಸಲು ರಷ್ಾಯ ವಿಶ್ವದ್ 1 

ನಥೇ ರಾಷರವಾಯಿತು 

• ಎಸ -400 ವಾಯು ವಿರಥೊೇಧಿ ವಯವಸ್ಥೆಯ ರಷ್ಾಯ ಮೊದ್ಲ ರಥಜಿಮಂಟ್ ಅನುು 

ಭಾರತಕಥವ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದ್ು 

• 6 ನಥೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಿಲ್ಲಟರಿ-ತಾಂತಿರಕ್ ವಥೇದ್ಧಕಥ ಸ್ಥೈನಯ -2020 

ರಷ್ಾಯದ್ಲ್ಲ ಿನಡಥಯಿತು 

• ರಷ್ಾಯ 12 ನಥೇ ಬಿರರ್ಕ್ ಶ್ೃಂಗಸಭಥ 2020 ಕಥವ ಆತಿಥ್ಯ ವಹ್ಲಸಲ್ಲದಥ 



 

 

• ಕ್ವಾವಜ್ 2020 ಮಿಲ್ಲಟರಿ ವಾಯಯಾಮ ರಷ್ಾಯ 

• ವಾಲಥಟರಿ ಬಾಟಾಸ ರಷ್ಾಯದ್ ಗಾರಯಂಡ್ ಪಿರರ್ಕ್ 2020 ಗಥದ್ಧಾದಾಾರಥ 
• India Pavilion Inaugurated at Army-2020 International 

Military and Technical Forum In Russia  

• Indian Navy and Russian Navy  commenced the 11th edition 

of exercise INDRA NAVY begins in the Bay of Bengal  

• India, Russia announced joint winners of FIDE Online 

Olympiad 2020 (Chess)  

• Russia is Theme Country for International Kolkata Book Fair 

2020   

• India withdraws from multilateral military exercise, Kavkaz 

2020 in Russia  

• India-Russia to sign MoUs on AK-203 assault rifles  

• Russia plans to launch 1st satellite to monitor Arctic climate 

in 2020  

• Russia hosts BRICS Heads of Tax Authorities meet  

• RUSSIA FACTS  : 

• ರಾಜ್ಧಾನ: ಮಾಸ್ಥೊವೇ 

• ಕ್ರಥನ್: ರೊಬಲ್ 

• ಪಿಎಂ: ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಮಿಶ್ುಸ್ತಟನ 

• ಅಧಯಕ್ಷ: ವಾಿಡಿಮಿರ್ ಪ್ುಟ್ನನ 

• 'ರಥೊೇಸ್ಥೊವೇಸ್ಥೊೋಸ' ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ಸಂಸ್ಥೆ: ರಷ್ಾಯ 



 

 

• 'ಇಂದ್ರ' ನೌಕಾ ವಾಯಯಾಮ: ಭಾರತ ಮತು ಿರಷ್ಾಯ 

• 'ಅವಿಯನ ಡಾರ' ವಾಯುಪ್ಡಥಯ ವಾಯಯಾಮ: ಭಾರತ ಮತುಿ ರಷ್ಾಯ 

 

6) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಅನುವಾದ್ ದ್ಧನವನುು ವಾಷ್ಟ್ಯಕ್ವಾಗಿ ___________ 

ರಂದ್ು ನಡಥಸಲಾಗುತಿದಥ 

ಎ) 27 ಸ್ಥಪ್ಥಟಂಬರ್ 

ಬಿ) 28 ಸ್ಥಪ್ಥಟಂಬರ್ 

ಸ್ತ) 29 ಸ್ಥಪ್ಥಟಂಬರ್ 

ಡಿ) 30 ಸ್ಥಪ್ಥಟಂಬರ್ 

ಉತಿರ: ಡಿ 

 

Theme for 2020 : Finding the words for a world in crisis..  

 

 

7) ಭಾರತ ಇತಿಿೇಚಥಗಥ ವಚ್ುಯವಲ್ ದ್ಧವಪ್ಕ್ಷೇಯ ಶ್ೃಂಗಸಭಥಯನುು ನಡಥಸ್ತ, ‘ಗಿರೇನ 

ಸ್ಾರಟಥಜಿರ್ಕ ಪ್ಾಟ್ ಯನರ್ ಶ್ಚಪ್’ ಸ್ಾೆಪ್ನಥಗಥ ಯಾವ ದಥೇಶ್ಗಳು ಒಪಿೆಕಥೊಂಡಿವಥ? 

 



 

 

ಎ) ಜ್ಮಯನ 

ಬಿ) ಡಥನಾಾರ್ಕಯ 

ಸ್ತ) ಫಿನಾಿಯಂಡ್ 

ಡಿ) ನಾವಥಯ 

ಉತಿರ: ಬಿ 

 

DENMARK IN NEWS 2020 : 

 

• ಬೌದ್ಧಿಕ್ ಆಸ್ತಿ ಕ್ಥೇತರದ್ಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕಾವಗಿ ಭಾರತ ಮತುಿ ಡಥನಾಾರ್ಕಯ ಒಪ್ೆಂದ್ 

• ಪ್ರಿಸರ ಕಾಯಯಕ್ಷಮತಥ ಸೊಚ್ಯಂಕ್ 2020 ರಲ್ಲ ಿಭಾರತ 168 ನಥೇ ಯಾಯಂರ್ಕ 

ಡಥನಾಾರ್ಕಯ ಅಗರಸ್ಾೆನದ್ಲ್ಲಿದಥ 

• ಭಾರತವು ಡಥನಾಾರ್ಕ ಯನಥೊಂದ್ಧಗಥ “ಶ್ಕ್ರಿ ಸಹಕಾರ(Energy Cooperation)” 

ಕ್ುರಿತು ಒಪ್ೆಂದ್ಕಥವ ಸಹ್ಲ ಹಾಕ್ರದಥ 

• ಡಥನಾಾರ್ಕಯ ಬಗಥಗ 

• ರಾಜ್ಧಾನ: ಕಥೊೇಪ್ನ ಹಾಯಗನ 

• ಕ್ರಥನ್: ಕಥೊರೇನ 

• ಪ್ರಧಾನ: ಮಟಥಟ ಫ್ಥರಡಥರಿಕಥ್ನ 



 

 

8) 2020-21ರ “ಗನಾ್ಮರಡಿು ಲತಾ ಮಂಗಥೇಶ್ವರ್” ಪ್ರಶ್ಸ್ತಿಯನುು ಯಾರಿಗಥ 

ಸನಾಾನಸಲಾಗಿದಥ? 

ಎ) ಉಷ್ಾ ಮಂಗಥೇಶ್ವರ್ 

ಬಿ) ಅನುರಾಧಾ ಪ್ೌಡಾವಲ್ 

ಸ್ತ) ಬಪಿೆ ಲಹ್ಲರಿ 

ಡಿ) ಕ್ುಮಾರ್ ಸ್ಾನು 

ಉತಿರ: ಎ 

 

9) ಆಹಾರ ನಷಟ ಮತುಿ ತಾಯಜ್ಯದ್ ಅರಿವಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ದ್ಧನವಾಗಿ ಯಾವ 

ದ್ಧನವನುು ಆಚ್ರಿಸಲಾಯಿತು? 

ಎ) 27 ಸ್ಥಪ್ಥಟಂಬರ್ 

ಬಿ) 29 ಸ್ಥಪ್ಥಟಂಬರ್ 

ಸ್ತ) 28 ಸ್ಥಪ್ಥಟಂಬರ್ 

ಡಿ) 26 ಸ್ಥಪ್ಥಟಂಬರ್ 

ಉತಿರ: ಬಿ 

 



 

 

Theme for 2020 : "Stop food loss and waste. For the people. For 

the planet"  

 

10) ಜಥಕಥಎಲ್ ಸ್ತ ಸ್ತಕ್್ರ್ ಸ್ತಮಂಟ್ ನ ಬಾರಂಡ್ ಅಂಬಾಸ್ತಡರ್ ಆಗಿ 

ನಥೇಮಕ್ಗಥೊಂಡವರು ಯಾರು? 

ಎ) ರಾಹುಲ್ ದಾರವಿಡ್ 

ಬಿ) ವಿರಾಟ್ ಕಥೊಹಿ್ಲ 

ಸ್ತ) ಸುರಥೇಶ್ ರಥೈನಾ 

ಡಿ) ರಥೊೇಹ್ಲತ್ ಶ್ಮಾಯ 

ಉತಿರ: ಡಿ 

OTHER Brand ambassador OF ROHIT:  

1. La Liga  

2. Trusox  

3. Crickingdom  

4. IIFL Finance  

5. Oakley  

Rohit 

********************ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು *********************** 



 

 

 


