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1)PM Modi has inaugurated the first-of-its-kind “Ganga Avalokan” museum on 
river Ganga at which city? 

ಗಾಂಗ್ ನದಿಯಲಿರಿುವ ಮೊದಲ ರೋತಿಯ “ಗಾಂಗ್ ಅವಲೆ್ ೋಕನ್” ವಸ್ುುಸ್ಾಂಗರಹ್ಲಯವನುೆ ಪ್ರಧ್ನಿ ಮೊೋದಿ 

ಅವರು ಉದ್್ಾಟಿಸಿದ್್ಾರೆ? 

1) ಮಿರ್್ಾಪ್ುರ 

2) ಪ್ಟ್ೆ 

3) ವ್ರಣ್ಸಿ 

4) ಹರದ್್ಾರ 

 

ಉತುರ -4) ಹರದ್್ಾರ 

ವಿವರಣೆ: 
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• ಪ್ರಧ್ನಿ ನರೆೋಾಂದರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ನಮ್ಮಿ ಗಾಂಗೆ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲಿಿ ಉತುರ್ಖ್ಾಂಡದಲಿಿ ಆರು 

ಅಭಿವೃದಿ ಿಯೋಜನೆಗಳನುೆ ವ್ಸ್ುವಿಕವ್ಗಿ ಉದ್್ಾಟಿಸಿದರು. 
• ಚ್ಾಂಡಿ ಘಾಟ್ ಹರದ್್ಾರದಲಿ ಿಗಾಂಗ್ ನದಿಯಲಿಿರುವ "ಗಾಂಗ್ ಅವಲೆ್ ೋಕನ್" ವಸ್ುುಸ್ಾಂಗರಹ್ಲಯವನುೆ 

ಪಿಎಾಂ ಮೊೋದಿ ಉದ್್ಾಟಿಸಿದರು. 
• ಇದನುೆ ನ್ಯಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫ್ರ್ ಕ್ಿೋನ್ ಗಾಂಗ್ ಸ್್ಾಪಿಸಿದ್ೆ, ಇದು ವನಯಜೋವಿ ಸ್ಾಂಸ್ೆಾ (ಡಬುಿುಐಐ) 
ರ್ೆ್ತೆಗೆ ‘ನಮ್ಮಿ ಗಾಂಗೆ’ ಕ್ಯಾಕರಮವನುೆ ರ್್ರಗೆ ತರಲು ನೆ್ ೋಡಲ್ ಆಗಿದ್ೆ. 

• ಪಿಎಾಂ ಮೊೋದಿ ಅವರು ‘ರೆ್ ೋಯಾಂಗ್ ಡೌನ್ ದಿ ಗಾಂಗ್’ ಪ್ುಸ್ುಕವನುೆ ಎನ್ ಎಾಂಸಿಜ ಮತುು ಡಬುಿುಐಐ ಸ್ಹ-

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್್ಾರೆ. 

 

2)Mette Frederiksen ,who is in news recently is the prime minister of which 
country (Attended bilateral meeting with PM Modi)? 
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ಮೆಟೆಟ ಫೆರಡೆರಕೆೆನ್, ಇತಿುೋಚೆಗೆ ಸ್ುದಿಾಯಲಿಿರುವವರು ಯ್ವ ದ್ೆೋಶದ ಪ್ರಧ್ನಿ (ಪ್ರಧ್ನಿ ಮೊೋದಿಯವರೆ್ ಾಂದಿಗೆ 

ದಿಾಪ್ಕ್ಷೋಯ ಸ್ಭೆಗೆ ಹ್ಜರ್ಗಿದಾರು)? 

1) ಸಿಾೋಡನ್ 

2) ಪೋಲೆಾಂಡ್ 

3) ಜಮಾನಿ 

4) ಡೆನ್ಾರ್ಕಾ 

 

ಉತುರ -4) ಡೆನ್ಾರ್ಕಾ 

ವಿವರಣೆ: 
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• ಉಭಯ ದ್ೆೋಶಗಳ ನಡುವಿನ ದಿಾಪ್ಕ್ಷೋಯ ಸ್ಾಂಬಾಂಧವನುೆ ಬಲಪ್ಡಿಸ್ಲು ಭ್ರತವು ಆಯೋಜಸಿದಾ 

ಭ್ರತಿೋಯ ಪ್ರಧ್ನಿ ನರೆೋಾಂದರ ಮೊೋದಿ ಮತುು ಡೆನ್ಾರ್ಕಾ ಪ್ರಧ್ನಿ ಮೆಟೆಟ ಫೆರಡೆರಕೆೆನ್ ನಡುವೆ 

ವಚುಾವಲ್ ದಿಾಪ್ಕ್ಷೋಯ ಶೃಾಂಗಸ್ಭೆ ನಡೆಯತು. 
• ಶೃಾಂಗಸ್ಭೆಯಲಿಿ ಅದ್ೆೋ ಅಭಿಪ್ರಯಗಳ ಸ್ಾಂಭ್ಷಣೆಗಳು ಮತುು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ತರಕೆೆ (ಎಾಂಒಯು) ಸ್ಹಿ 

ಹ್ಕಲ್ಯತು. 
• ಸ್ಾಳಿೋಯ ನುರತ ಜನಸ್ಾಂಖ್ೆಯಯಾಂದ ಅಗತಯವಿರುವ ಜನರನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಲು ಭ್ರತದಲಿಿ 

ಕ್ಯಾನಿವಾಹಿಸ್ುತಿುರುವ ಡ್ಯನಿಶ್ ಕಾಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಹ್ಯ ಮ್ಡಲು ಭ್ರತ-ಡೆನ್ಾರ್ಕಾ ಕೌಶಲಯ 

ಸ್ಾಂಸ್ೆಾಯಾಂದಿಗೆ ಭ್ರತದಲಿ ಿಸ್ಕ್ರಯವ್ಗಿರುವ ಡ್ಯನಿಶ್ ಕಾಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಹ್ಯ ಮ್ಡಲು ಭ್ರತ-

ಡೆನ್ಾರ್ಕಾ ಗಿರೋನ್ ಎನಜಾ ಪ್ರ್ಕಾ ರಚನೆಗೆ ಪಿಎಾಂ ಮೊೋದಿ ಪ್ರಸ್್ುಪಿಸಿದರು ಎಾಂಬುದನುೆ ಗಮನಿಸ್ಬೆೋಕು. 

 

3)Name the organization which has released the COVID-19 Global Gender 
Response Tracker. 
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COVID-19 ರ್್ಗತಿಕ ಲಿಾಂಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಯ್ಕ ಟ್ರುಕರ್ ಅನುೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದ ಸ್ಾಂಸ್ೆಾಯನುೆ ಹೆಸ್ರಸಿ. 

1) ವಿಶಾಸ್ಾಂಸ್ೆಾ (ಯುಎನ್) ಮಹಿಳೆಯರು 

2) ವಿಶಾಸ್ಾಂಸ್ೆಾಯ ಅಭಿವೃದಿ ಿಕ್ಯಾಕರಮ (ಯುಎನ್ ಡಿಪಿ) 

3) ವಿಶಾ ಬ್ಯಾಂರ್ಕ 

4) ಎರಡ್ 1) ಮತುು 2) 

ಉತುರ -4) ಎರಡ್ 1) ಮತುು 2) 

ವಿವರಣೆ: 

• COVID-19 ಬಿಕೆಟಿಟನಿಾಂದ ಉಾಂಟ್ಗುವ ಆರ್ಥಾಕ ಮತುು ಸ್್ಮ್ಜಕ ಕುಸಿತದಿಾಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುು 

ಹುಡುಗಿಯರನುೆ ರಕ್ಷಸ್ಲು ವಿಶಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರ್ಷರಗಳು ಸ್್ಕಷುಟ ಪ್ರಯತಿೆಸ್ುತಿುಲಿ ಎಾಂದು ಯುಎನ್ ಡಿಪಿ 

ಮತುು ಯುಎನ್ ಮಹಿಳೆಯರು COVID-19 ರ್್ಗತಿಕ ಲಿಾಂಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಯ್ಕ ಟ್ರುಕರ್ ನಿಾಂದ ಇಾಂದು 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದ ಹೆ್ ಸ್ ಮ್ಹಿತಿಯ ಪ್ರಕ್ರ. 
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• ವಿಶಾಸ್ಾಂಸ್ೆಾಯ ಅಭಿವೃದಿ ಿಕ್ಯಾಕರಮವು ವಿಶಾಸ್ಾಂಸ್ೆಾಯ ರ್್ಗತಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ರ್್ಲವ್ಗಿದ್ೆ. 
• ಇದು ರ್ಷರಗಳಲಿ ಿತ್ಾಂತಿರಕ ಮತುು ಹ್ಡಿಕೆ ಸ್ಹಕ್ರವನುೆ ಉತೆುೋಜಸ್ುತುದ್ೆ ಮತುು ಬದಲ್ವಣೆಗೆ 

ಸ್ಲಹೆ ನಿೋಡುತುದ್ೆ ಮತುು ಜನರು ತಮಾನುೆ ತ್ವು ಉತುಮ ಜೋವನವನುೆ ನಿಮಿಾಸಿಕೆ್ಳಳಲು ಸ್ಹ್ಯ 

ಮ್ಡಲು ಜ್ಞ್ನ ಅನುಭವ ಮತುು ಸ್ಾಂಪ್ನ್ಾಲಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ ದ್ೆೋಶಗಳನುೆ ಸ್ಾಂಪ್ಕ್ಾಸ್ುತುದ್ೆ. 
• ಪ್ರಧ್ನ ಕಚೆೋರ: ನ್ಯಯ್ರ್ಕಾ, ನ್ಯಯ್ರ್ಕಾ, ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆಟೋಟ್ೆ 
• ಮುಖ್ಯಸ್ಾ: ಅಚ್ಚಮ್ ಸ್ೆಟೈನರ್ 
• ಸ್್ಾಪ್ನೆ: 22 ನವೆಾಂಬರ್ 1965, ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆಟೋಟ್ೆ 

4)Which state government has launched Jala Kala Scheme for small and 
marginal farmers? 

ಸ್ಣ್ಣ ಮತುು ಅಲಪ ರೆೈತರಗ್ಗಿ ಜಲ ರ್ಜಯ ಯೋಜನೆಯನುೆ ಯ್ವ ರ್ಜಯ ಸ್ಕ್ಾರ ಪ್ರರಾಂಭಿಸಿದ್ೆ? 

 

1) ಕನ್ಾಟಕ 
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2) ಆಾಂಧರಪ್ರದ್ೆೋಶ 

3) ತಮಿಳುನ್ಡು 

4) ತೆಲಾಂಗ್ಣ್ 

 

ಉತುರ -2) ಆಾಂಧರಪ್ರದ್ೆೋಶ 

ವಿವರಣೆ: 

• ಆಾಂಧರಪ್ರದ್ೆೋಶ (ಎಪಿ) ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರ ವೆೈ.ಎಸ್.ಜಗನೆ್ ೋಹನ್ ರೆಡಿ ಿಅವರು ಸ್ಣ್ಣ ಮತುು ಅಲಪ ರೆೈತರಗ್ಗಿ 

ವೆೈ.ಎಸ್.ಆರ್ ಜಲ ಕಲ್ ಯೋಜನೆಯನುೆ ಪ್ರರಾಂಭಿಸಿದರು.  
• ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಜಯ ಸ್ಕ್ಾರವು ಬೆ್ ೋರ್ ವೆಲ್ ಗಳನುೆ ಶುಷೆ ಮತುು ಕೆ್ರೆಯುವ ಪ್ರದ್ೆೋಶಗಳಲಿಿ 

ಕೆ್ರೆಯುತುದ್ೆ. ನ್ಲುೆ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ 2, 340 ಕೆ್ೋಟಿ ರ್. 
• ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಗತಯವಿರುವ ರೆೈತರಗೆ ಬೆ್ ೋರ್ ವೆಲ್ ಗಳನುೆ ಉಚ್ಚತವ್ಗಿ ಕೆ್ರೆಯಲ್ಗುತುದ್ೆ ಮತುು 

ರ್ಜಯ ಸ್ಕ್ಾರವು ಸ್ಣ್ಣ ಮತುು ಅಲಪ ರೆೈತರಗೆ ಉಚ್ಚತ ಮೊೋಟ್ರ್ ಗಳನುೆ ಒದಗಿಸ್ುತುದ್ೆ. 
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• ಮಳೆಯ ಮೆೋಲೆ ಅವಲಾಂಬಿತವ್ಗಿರುವ ಎತುರದ ರೆೈತರಗೆ ಅನುಕ್ಲವ್ಗುವಾಂತೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನುೆ 

ಪ್ರಚಯಸ್ಲ್ಗುತಿುದ್ೆ. 
• ರ್ಜಯಪ್ಲರು: ಬಿಸ್್ಾಭ್ಸ್ನ್ ಹರಚಾಂದನ್ 
• ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರ: ವೆೈ.ಎಸ್.ಜಗನೆ್ ೋಹನ್ ರೆಡಿ ಿ
• ರ್ಜಧ್ನಿ: ವಿಶ್್ಖ್ಪ್ಟಟಣ್ಾಂ (ಕ್ಯಾನಿವ್ಾಹಕ), ಅಮರ್ವತಿ (ಶ್್ಸ್ಕ್ಾಂಗ), ಕನ್ಾಲ್ 
(ನ್ಯಯ್ಾಂಗ) 

 

5)Who has been appointed as the brand ambassador of Online tutoring platform 
named Vedantu? 

ವೆೋದ್್ಾಂತ ಹೆಸ್ರನ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಟುಯಟೆ್ೋರಾಂಗ್ ಪ್ಿಟ್ ಫ್ಮ್ ಾನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಾಂಬ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಯ್ರನುೆ 

ನೆೋಮಿಸ್ಲ್ಗಿದ್ೆ? 

1) ಶಾಂಕರ್ ಮಹ್ದ್ೆೋವನ್ 
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2) ಅಮಿೋರ್ ಖ್್ನ್ 

3) ಇಶರದ್ ಕ್ಮಿಲ್ 

4) ವಸ್ಾಂತ್ ದ್ೆೋವ್ 

 

ಉತುರ -2) ಅಮಿೋರ್ ಖ್್ನ್ 

ವಿವರಣೆ: 

• ವೆೋದ್್ಾಂಟು, ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಲೆೈವ್ ಟುಯಟೆ್ೋರಾಂಗ್ ಕಾಂಪ್ನಿ ಭ್ರತಿೋಯ ನಟ ಅಮಿೋರ್ ಖ್್ನ್ 

(ಮೊಹಮಾದ್ ಅಮಿೋರ್ ಹುಸ್ೆೋನ್ ಖ್್ನ್) ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಾಂಬ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯ್ಗಿದ್ೆ. 
• ಅವರು ಕಾಂಪ್ನಿಯ ಹೆ್ ಸ್ ರ್್ಹಿೋರ್ತು-ಪ್ರಚ್ರಗಳಲಿಿ ಕ್ಣಿಸಿಕೆ್ಳಳಲಿದ್್ಾರೆ. 
• 6 ರ್್ಹಿೋರ್ತು ಚಲನಚ್ಚತರ ಸ್ರಣಿಯನುೆ ದಿ ಸಿೆಿಪ್ಟಟ ರ್ಮ್ "ಸ್ಮ್ಜ್ ಆಯ್ಕಗ್ ಟು ಮ್ರ್್ ಆಯ್ಕಗ್, 
ಮರ್್ ಆಯ್ಕಗ್ ತೆ್ ೋಹ್ ಸ್ಮ್ಜ ಆಯ್ಕಗ್" ಎಾಂಬ ಟ್ಯಗ್ ಲೆೈನ್ ನೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಲಿಪಸ್ಲ್ಗಿದ್ೆ. 
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• ಅವರು ಇತಿುೋಚೆಗೆ 2 ವಷಾಗಳ ಕ್ಲ ಆರ್ ಪಿಜ ಎಾಂಟರ್ ಪೆೈಸ್ಸ್ ನ ಟೆೈರ್ ಕಾಂಪ್ನಿಯ್ದ ಸಿಯ್ಕಟ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಾಂಬ್ಸಿಡರ್ ಆದರು. 

 

6)Name the person who has been appointed as the chairman of Telecom 
Regulatory Authority of India (TRAI). 

ಟೆಲಿಕ್ಾಂ ರೆಗುಯಲೆೋಟರ ಅಥ್ರಟಿ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯ್ (TRAI) ನ ಅಧಯಕ್ಷರ್ಗಿ ನೆೋಮಕಗೆ್ ಾಂಡ ವಯಕ್ುಯ 

ಹೆಸ್ರನುೆ ನಿೋಡಿ. 

 

1) ಪಿ.ಡಿ. ವಘೋಲ್ 

2) ಆರ್.ಎಸ್.ಶಮ್ಾ 

3) ಜಯಶ್ರೋ ವ್ಯಸ್ 

4) ಆಶ್ಶ್ ಕುಮ್ರ್ ಚೌಹ್ನ್ 

https://sbkkannada.com/
https://telegram.me/sbkkannada
https://www.kpscjunction.in/


 

SBKKANNADA  ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ  KPSC JUNCTION 

 

ಉತುರ -1) ಪಿ.ಡಿ. ವಘೋಲ್ 

ವಿವರಣೆ: 

• ಸ್ಾಂಪ್ುಟದ ನೆೋಮಕ್ತಿ ಸ್ಮಿತಿಯು ಪಿ.ಡಿ. ರ್ಸ್್ಯನಿಕ ಮತುು ರಸ್ಗೆ್ ಬಬರ ಸ್ಚ್ಚವ್ಲಯದ 

ಅಧಿೋನದಲಿಿರುವ ಫ್ಮ್ಾ ಸಿಟಿಕಲ್ೆ ವಿಭ್ಗದ ಕ್ಯಾದಶ್ಾ ವಘೋಲ್ ಅವರು ಮ್ರು ವಷಾಗಳ 

ಅವಧಿಗೆ ಭ್ರತದ ಟೆಲಿಕ್ಾಂ ನಿಯಾಂತರಣ್ ಪ್ರಧಿಕ್ರದ ಅಧಯಕ್ಷರ್ಗಿ ಕ್ಯಾನಿವಾಹಿಸ್ುತಿುದ್್ಾರೆ. 
• ಐದು ವಷಾಗಳ ಅಧಿಕ್ರ್ವಧಿಯ ನಾಂತರ 2020 ರ ಸ್ೆಪೆಟಾಂಬರ್ 30 ರಾಂದು ನಿವೃತುರ್ಗುವ ರ್ಮ್ 

ಸ್ೆವ್ರ್ಕ ಶಮ್ಾ ಅವರ ನಾಂತರ ಅವರು ಅಧಿಕ್ರ ಸಿಾೋಕರಸ್ಲಿದ್್ಾರೆ. 
• ಆರ್ ಎಸ್ ಶಮ್ಾ ಅವರು 5 ವಷಾಗಳ ಅಧಿಕ್ರ್ವಧಿಯನುೆ ಹೆ್ ಾಂದಿರುವ 1 ನೆೋ TRAI 
ಅಧಯಕ್ಷರ್ಗಿದ್್ಾರೆ. 

• TRAI ಯ ಅಧಯಕ್ಷರು ಸ್್ಮ್ನಯವ್ಗಿ 3 ವಷಾಗಳ ಅಧಿಕ್ರ್ವಧಿಯನುೆ ಹೆ್ ಾಂದಿರುತ್ುರೆ. 
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• ಟೆಲಿಕ್ಾಂ ರೆಗುಯಲೆೋಟರ ಅಥ್ರಟಿ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯ್ 1997 ರ ಟೆಲಿಕ್ಾಂ ರೆಗುಯಲೆೋಟರ ಅಥ್ರಟಿ ಆಫ್ 

ಇಾಂಡಿಯ್ ಕ್ಯ್ಕಾಯ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 3 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಭ್ರತ ಸ್ಕ್ಾರವು ಸ್್ಾಪಿಸಿದ ಶ್್ಸ್ನಬದಿ 

ಸ್ಾಂಸ್ೆಾಯ್ಗಿದ್ೆ. 
• ಇದು ಭ್ರತದ ದ್ರಸ್ಾಂಪ್ಕಾ ಕ್ೆೋತರದ ನಿಯಾಂತರಕವ್ಗಿದ್ೆ. 
• ಸ್್ಾಪ್ನೆ: 20 ಫೆಬರವರ 1997 
• ಪ್ರಧ್ನ ಕಚೆೋರ: ನವದ್ೆಹಲಿ 

7)"Human by Nature Print Campaign"  of which state  hasWONED prestigious 
PATA grand title award 2020 for Marketing category? 

"ಹ್ಯಮನ್ ಬೆೈ ನೆೋಚರ್ ಪಿರಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೆೋನ್" ಯ್ವ ರ್ಜಯದ ಮ್ಕೆಾಟಿಾಂಗ್ ವಿಭ್ಗಕೆೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ಯಟ್ 

ಗ್ರುಾಂಡ್ ಶ್ೋಷ್ಠಾಕೆ ಪ್ರಶಸಿು 2020 ಅನುೆ ಗೆದಿಾದ್ೆ? 

1) ಲಡ್ಖ್ 

2) ಕೆೋರಳ 
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3) ಪ್ಾಂರ್್ಬ್ 

4) ಜಮುಾ ಮತುು ಕ್ಶ್ೋರ 

 

ಉತುರ -2) ಕೆೋರಳ 

ವಿವರಣೆ: 

• ಕೆೋರಳ ಪ್ರವ್ಸ್ೆ್ ೋದಯಮದ ‘ಹ್ಯಮನ್ ಬೆೈ ನೆೋಚರ್ ಪಿರಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೆೋನ್’ ಅಭಿಯ್ನವು 

ಮ್ಕೆಾಟಿಾಂಗ್ ಗ್ಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೆಸಿಫಿರ್ಕ ಏಷ್್ಯ ಟ್ರವೆಲ್ ಅಸ್ೆ್ ೋಸಿಯ್ಕೋಷನ್ (ಪ್ಯಟ್) ಗ್ರುಾಂಡ್ 

ಶ್ೋಷ್ಠಾಕೆ ವಿರ್ೆೋತ 2020 ಅನುೆ ಪ್ಡೆದುಕೆ್ಾಂಡಿದ್ೆ. 
• ಪ್ರವ್ಸ್ೆ್ ೋದಯಮ ಇಲ್ಖ್ೆ ಕನ್ಾಟಕ ಸ್ಕ್ಾರ ತನೆ ಮ್ಕೆಾಟಿಾಂಗ್ ಅಭಿಯ್ನಕ್ೆಗಿ ಪ್ಟ್ ಚ್ಚನೆದ 

ಪ್ರಶಸಿು 2020 ಅನುೆ ಗೆದುಾಕೆ್ಾಂಡಿತು - ‘ಸಿೆಿಪ್ಟಟ ಯುವರ್ ಅಡೆಾಾಂಚರ್ 2019’. 
• ರ್ಜಧ್ನಿ: ತಿರುವನಾಂತಪ್ುರಾಂ 
• ರ್ಜಯಪ್ಲ: ಆರಫ್ ಮೊಹಮಾದ್ ಖ್್ನ್ 
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• ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರ: ಪಿಣ್ರ್ಯ ವಿಜಯನ್ 

 

8)Name the state/UT which ranked top in 1st ever India Happiness report 2020 
released by Professor Rajesh K Pillania. 

ಪರಫೆಸ್ರ್ ರ್ರ್ೆೋಶ್ ಕೆ ಪಿಲ್ಿನಿಯ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದ ಮೊದಲ ಭ್ರತ ಸ್ಾಂತೆ್ ೋಷ ವರದಿ 2020 ರಲಿ ಿ

ಅಗರಸ್್ಾನ ಪ್ಡೆದ ರ್ಜಯವನುೆ ಹೆಸ್ರಸಿ. 

 

1) ಮಿರ್ೆ್ೋರ್ಾಂ 

2) ಪ್ಾಂರ್್ಬ್ 

3) ಅಾಂಡಮ್ನ್ ಮತುು ನಿಕೆ್ೋಬ್ರ್ ದಿಾೋಪ್ಗಳು 

4) ಒಡಿಶ್್ 
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ಉತುರ -1) ಮಿರ್ೆ್ೋರ್ಾಂ 

ವಿವರಣೆ: 

• ಮೊದಲ 36 ಭ್ರತ ಸ್ಾಂತೆ್ ೋಷ ವರದಿ 2020 ಅನುೆ ಪರಫೆಸ್ರ್ ರ್ರ್ೆೋಶ್ ಕೆ ಪಿಲ್ಿನಿಯ್ ಅವರು 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದರು, ಇದು ಎಲ್ ಿ36 ರ್ಜಯಗಳು ಮತುು ಕೆೋಾಂದ್್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ್ೆೋಶಗಳನುೆ ಅವರ 

ಸ್ಾಂತೆ್ ೋಷದ ಅಾಂಶದ ಆಧ್ರದ ಮೆೋಲೆ ಹೆ್ ಾಂದಿದ್ೆ. 
• ಶ್ೆರೋಯ್ಾಂಕದಲಿಿ ಮಿರ್ೆ್ೋರ್ಾಂ ಅಗರಸ್್ಾನದಲಿಿದುಾ, ಪ್ಾಂರ್್ಬ್ ಮತುು ಅಾಂಡಮ್ನ್ ಮತುು ನಿಕೆ್ೋಬ್ರ್ 

ದಿಾೋಪ್ಗಳು ನಾಂತರದ ಸ್್ಾನದಲಿಿವೆ. 
• ಒಡಿಶ್್, ಉತುರ್ಖ್ಾಂಡ ಮತುು ಚತಿುೋಸ್ ಗಡ ದಲಿಿ ಕನಿಷಿ ಸ್ಾಂತೆ್ ೋಷದ ರ್ಜಯಗಳು. 
• ಸ್ಾಂತೆ್ ೋಷದ 6 ಅಾಂಶಗಳನುೆ ಆಧರಸಿ ಸ್ಮಿೋಕ್ೆಯನುೆ ನಡೆಸ್ಲ್ಯತು,  
• ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ಕೆಲಸ್; Relationships, Health, Philanthropy, Religious, Spiritual 

orientation, Impact of COVID-19. 

9)JIMEX-2020 is the joint maritime exercise between India and which country? 
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ಜಮೆರ್ಕೆ -2020 ಭ್ರತ ಮತುು ಯ್ವ ದ್ೆೋಶಗಳ ಜಾಂಟಿ ಕಡಲ ವ್ಯಯ್ಮ? 

 

1) ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆಟೋಟ್ೆ 

2) ಜಪ್ನ್ 

3) ಆಸ್ೆರೋಲಿಯ್ 

4) ಚ್ಚೋನ್ 

 

ಉತುರ -2) ಜಪ್ನ್ 

ವಿವರಣೆ: 
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• ದ್ೆಾೈವ್ಷ್ಠಾಕ ಜಪ್ನ್-ಇಾಂಡಿಯ್ ಕಡಲ ವ್ಯಯ್ಮದ ನ್ಲೆನೆೋ ಆವೃತಿು ಜಮೆರ್ಕೆ -2020 ಉತುರ 

ಅರೆೋಬಿಯನ್ ಸ್ಮುದರದಲಿಿ ಭ್ರತಿೋಯ ನೌಕ್ಪ್ಡೆ ಮತುು ಜಪ್ನಿೋಸ್ ಕಡಲ ಸ್ಾರಕ್ಷಣ್ ಪ್ಡೆ ನಡುವೆ 

ಸ್ೆಪೆಟಾಂಬರ್ 26 ರಾಂದ ಸ್ೆಪೆಟಾಂಬರ್ 28, 2020 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯತು. 
• Due to Pandemic, JIMEX-2020 is conducted in a ‘non-contact at-sea-only 

format’. 
• ರ್ಜಧ್ನಿ: ಟೆ್ೋಕ್ಯ 
• ಪ್ರಧ್ನಿ: ಯೋಶ್ಹಿಡೆ ಸ್ುಗ್ 

 

 

10)Who has released the book titled ‘A Bouquet of Flowers’ written by Dr 
Krishna Saksena? 

ಡ್.ಕೃಷಣ ಸ್ಕೆೆೋನ್ ಬರೆದ ‘A Bouquet of Flowers’ ’ಪ್ುಸ್ುಕವನುೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದವರು ಯ್ರು? 
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1) ರ್ಜನ್ಥ್ ಸಿಾಂಗ್ 

2) ಅಮಿತ್ ಶ್್ 

3) ನಿಮಾಲ್ ಸಿೋತ್ರ್ಮನ್ 

4) ಪ್ರಕ್ಶ್ ರ್್ವಡೆೋಕರ್ 

 

ಉತುರ -1) ರ್ಜನ್ಥ್ ಸಿಾಂಗ್ 

ವಿವರಣೆ: 

• ರಕ್ಷಣ್ ಸ್ಚ್ಚವ ರ್ಜನ್ಥ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವರು ಡ್.ಕೃಷಣ ಸ್ಕೆೆೋನ್ ಬರೆದ ‘ಹ್ಗಳ ಪ್ುಷಪಗುಚ್’ ’ಪ್ುಸ್ುಕವನುೆ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದರು. 
• ಪಿಎಚ್ ಡಿ (ಡ್ಕಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಸ್ಫಿ) ಪ್ಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳ .ೆ 
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• 92 ವಷಾದ ನಿವೃತು ಇಾಂಗಿಿಷ್ ಪ್ರಧ್ಯಪ್ಕ 1955 ರಲಿ ಿಉತುರ ಪ್ರದ್ೆೋಶದ ಲಕೆ್ೆೋದಿಾಂದ ಪಿಎಚ್ ಡಿ 

ಪ್ಡೆದರು. 

11)Syeda Anwara Taimur who passed away recently is the 1st and only women 
chief minister of which state? 

ಇತಿುೋಚೆಗೆ ನಿಧನರ್ದ ಸ್ೆೈಯದ್್ ಅನ್ಾರ ತೆೈಮ್ರ್ ಯ್ವ ರ್ಜಯದ 1 ಮತುು ಏಕೆೈಕ ಮಹಿಳ್ 

ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರ? 

1) ಸಿಕ್ೆಾಂ 

2) ತಿರಪ್ುರ 

3) ಅಸ್್ೆಾಂ 

4) ಅರುಣ್ಚಲ ಪ್ರದ್ೆೋಶ 
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ಉತುರ -3) ಅಸ್್ೆಾಂ 

ವಿವರಣೆ: 

• ಸ್ೆೈಯದ್್ ಅನ್ಾರ ತೆೈಮ್ರ್ ಅಸ್್ೆಾಂನ ಮೊದಲ ಮತುು ಏಕೆೈಕ ಮಹಿಳ್ ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರ (ಸಿಎಾಂ) 

ಹೃದಯ ಸ್ುಾಂಭನದಿಾಂದ್್ಗಿ ಆಸ್ೆರೋಲಿಯ್ದಲಿಿ ನಿಧನರ್ದರು.ಆಕೆಗೆ 83 ನೆೋ ವಯಸ್್ೆಗಿತುು. 
• ಅವರು ಭ್ರತದ ಯ್ವುದ್ೆೋ ರ್ಜಯದ 1 ನೆೋ ಮುಸಿಿಾಂ ಮಹಿಳ್ ಸಿಎಾಂ. 
• ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರ: ಸ್ಬ್ಾನಾಂದ ಸ್ೆ್ ೋನೆ್ ವ್ಲ್ 
• ರ್ಜಧ್ನಿ: ಡಿಸ್್ಪರ್ 

 

 

12)Uttar Pradesh’s 1st conservation centre for vultures was planned to be set at 
which forest division? 
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ರಣ್ಹದುಾಗಳಿಗ್ಗಿ ಉತುರ ಪ್ರದ್ೆೋಶದ 1 ನೆೋ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣ್ ಕೆೋಾಂದರವನುೆ ಯ್ವ ಅರಣ್ಯ ವಿಭ್ಗದಲಿಿ ಸ್್ಾಪಿಸ್ಲು 

ಯೋಜಸ್ಲ್ಗಿದ್ೆ? 

 

1) ಗೆ್ ೋರಖ್ ಪ್ುರ 

2) ಬಹೆರೋಚ್ 

3) ಅವಧ್ 

4) ಗೆ್ ಾಂಡ್ 

ಉತುರ -1) ಗೆ್ ೋರಖ್ ಪ್ುರ 

ವಿವರಣೆ: 

• ಗೆ್ ೋರಖ್ ಪ್ುರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭ್ಗದ ಫ್ರೆಾಂಡ್ ಶ್ೆರೋಣಿಯಲಿಿರುವ ಭ್ರ ಬೆೈಸಿ ಗ್ರಮದಲಿ ಿಉತುರ ಪ್ರದ್ೆೋಶದ 

ಮೊದಲ ರಣ್ಹದುಾ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುು ಸ್ಾಂತ್ನೆ್ ೋತಪತಿು ಕೆೋಾಂದರವನುೆ ಸ್್ಾಪಿಸ್ಲು ಸಿದಿವ್ಗಿದ್ೆ. 
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• ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರ: ಯೋಗಿ ಆದಿತಯನ್ಥ್ 
• ರ್ಜಯಪ್ಲ: ಆನಾಂದಿಬೆನ್ ಪ್ಟೆೋಲ್ 
• ರ್ಜಧ್ನಿ: ಲಕೆ್ೆೋ 

 

13)Which state government has launched portal for “Livelihood Generation 
Programme for Returned Migrant workers due to COVID-19 Pandemic” recently? 

"COVID-19 ಸ್್ಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೋಗದಿಾಂದ್್ಗಿ ಮರಳಿದ ವಲಸ್ೆ ಕ್ಮಿಾಕರಗ್ಗಿ ಜೋವನೆ್ ೋಪ್ಯ 

ಉತ್ಪದನ್ ಕ್ಯಾಕರಮ" ಗ್ಗಿ ಯ್ವ ರ್ಜಯ ಸ್ಕ್ಾರ ಪೋಟಾಲ್ ಅನುೆ ಪ್ರರಾಂಭಿಸಿದ್ೆ? 

 

1) ಪ್ಶ್ಿಮ ಬಾಂಗ್ಳ 

2) ನ್ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 

3) ತಿರಪ್ುರ 
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4) ಕೆೋರಳ 

ಉತುರ -2) ನ್ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 

ವಿವರಣೆ: 

• ಸ್್ಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೋಗದಿಾಂದ್್ಗಿ ದ್ೆೋಶದ ಇತರ ಭ್ಗಗಳಿಾಂದ ಹಿಾಂದಿರುಗಿದ ವಲಸ್ೆ ಕ್ಮಿಾಕರಗೆ ಕೌಶಲಯ 

ಅಭಿವೃದಿ ಿತರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಲು ನ್ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ಾರದ ಕೆೈಗ್ರಕೆ ಮತುು ವ್ಣಿಜಯ ಇಲ್ಖ್ೆ, “COVID-
19 ಸ್್ಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೋಗದಿಾಂದ್್ಗಿ ಮರಳಿದ ವಲಸ್ೆ ಕ್ಮಿಾಕರಗ್ಗಿ ಜೋವನೆ್ ೋಪ್ಯ ಉತ್ಪದನ್ 

ಕ್ಯಾಕರಮ” ದ ಪೋಟಾಲ್ ಅನುೆ ಪ್ರರಾಂಭಿಸಿತು. 
• ರ್ಜಧ್ನಿ: ಕೆ್ಹಿಮ್ 
• ರ್ಜಯಪ್ಲರು: ಆರ್.ಎನ್.ರವಿ 
• ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರ: ನಿೋಫಿಯು ರಯ 
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14)ಪ್ರತಿ ವಷಾ ಸ್ೆಪೆಟಾಂಬರ್ 30 ರಾಂದು ಅಾಂತರರ್ಷ್ಠರೋಯ ಅನುವ್ದ ದಿನ(The International 
Translation Day)ವನುೆ ಗುರುತಿಸ್ಲ್ಗಿದ್ೆ. 

• ಸ್ಾಂಭ್ಷಣೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತುು ಸ್ಹಕ್ರ, ಅಭಿವೃದಿಗಿೆ ಕೆ್ಡುಗೆ ಮತುು ವಿಶಾ ಶ್್ಾಂತಿ ಮತುು 

ಸ್ುರಕ್ಷತೆಯನುೆ ಬಲಪ್ಡಿಸ್ುವ ಭ್ಷ್್ ಅನುವ್ದ ವೃತಿುಪ್ರರ ಕೆಲಸ್ವನುೆ ಆಚರಸ್ಲು ಈ ದಿನ 

ಉದ್ೆಾೋಶ್ಸಿದ್ೆ. 
• ಭ್ಷ್್ಾಂತರಕ್ರರ ಪೋಷಕ ಸ್ಾಂತ ಎಾಂದು ಪ್ರಗಣಿಸ್ಲಪಟಟ ಬೆೈಬಲ್ ಭ್ಷ್್ಾಂತರಕ್ರ ಸ್ೆೋಾಂಟ್ 

ರ್ೆರೆ್ ೋಮ್ ಅವರ ಹಬಬವನ್ೆ ಈ ದಿನ ಗುರುತಿಸ್ುತುದ್ೆ. 
• 2020 ರ್ಥೋಮ್: Finding the words for a world in crisis 

 

15)ಈಗ್ಗಲೆೋ ಕರೆ್ ೋನವೆೈರಸ್ ಸ್್ಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೋಗದ ವಿರುದಿ ಹೆ್ ೋರ್ಡುತಿುರುವ ಮತುು ರ್್ಗತಿಕವ್ಗಿ 

ಎರಡನೆೋ ಅತಿ ಹೆಚುಿ ಹ್ನಿಗೆ್ ಳಗ್ದ ರ್ಷರವ್ಗಿರುವ ಭ್ರತವು ಈಗ ಚ್ಚೋನ್ದಿಾಂದ ಹುಟಿಟದ ಕ್ಯಟ್ ಕ್ಯ 

ವೆೈರಸ್ ಎಾಂಬ ಮತೆ್ ುಾಂದು ವೆೈರಸ್ ನಿಾಂದ ಬೆದರಕೆಯನುೆ ಎದುರಸ್ುತಿುದ್ೆ. 
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16)ತೆಲಾಂಗ್ಣ್ದ ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರ ಕೆ ಚಾಂದರಶ್ೆೋಖ್ರ್ ರ್ವ್ ಅವರು ದಸ್ರ್ ಹಬಬದ ಸ್ಾಂದಭಾದಲಿಿ ಸ್ಮಗರ ಭ್ 

ದ್್ಖ್ಲೆ ನಿವಾಹಣೆಗ್ಗಿ “ಧರಣಿ” ಎಾಂಬ ವೆಬ್ ಪೋಟಾಲ್ ಅನುೆ ಪ್ರರಾಂಭಿಸ್ಲಿದ್್ಾರೆ. 

 

• ದಸ್ರ್ದಲಿ ಿಪೋಟಾಲ್ ಪ್ರರಾಂಭವ್ಗಲಿರುವುದರಾಂದ, ನೆ್ ೋಾಂದಣಿ ಕ್ಡ ಅದ್ೆೋ ದಿನದಿಾಂದ 
ಪ್ರರಾಂಭವ್ಗಲಿದ್ೆ. 

• ಇತಿುೋಚ್ಚನ ಅಧಿವೆೋಶನದಲಿಿ ರ್ಜಯ ವಿಧ್ನಸ್ಭೆಯಲಿಿ ಅಾಂಗಿೋಕರಸ್ಲಪಟಟ ನ್ಲುೆ ಕಾಂದ್್ಯ 

ಮಸ್್ದ್ೆಗಳಿಗೆ ರ್ಜಯಪ್ಲ ತಮಿಳುಸ್್ಯ ಸ್ೌಾಂದರ್ಜನ್ ಅವರು ಒಪಿಪಗೆ ನಿೋಡಿದ ನಾಂತರ ಸ್ೆಪೆಟಾಂಬರ್ 

22 ರಾಂದು ರ್್ರಗೆ ಬಾಂದ ಹೆ್ ಸ್ ಕಾಂದ್್ಯ ಕ್ಯ್ಕಾಯ ಒಾಂದು ಭ್ಗ ಈ ಪೋಟಾಲ್ ಆಗಿದ್ೆ. 
• ಭ್ ವಯವಹ್ರಗಳಿಗೆ ಮ್ನವ ಸ್ಾಂಪ್ಕಾಸ್್ಧನವನುೆ ಕಡಿಮೆ ಮ್ಡುವ ಮ್ಲಕ ರ್ಜಯದ ಕಾಂದ್್ಯ 

ಇಲ್ಖ್ೆಯಲಿಿ ಹೆಗುುರುತು ಸ್ುಧ್ರಣೆಗಳಿಗೆ ಈ ಶ್್ಸ್ನವು ದ್್ರ ಮ್ಡಿಕೆ್ಟಿಟತು. 
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• ಸ್ುಧ್ರಣೆಗಳ ಭ್ಗವ್ಗಿ, ಗ್ರಮ ಕಾಂದ್್ಯ ಅಧಿಕ್ರಗಳು (ವಿಆರ್ ಒಗಳು) ಮತುು ಗ್ರಮ ಕಾಂದ್್ಯ 

ಸ್ಹ್ಯಕರು (ವಿಆರ್ ಎ) ಹುದ್ೆಾಗಳನುೆ ಸ್ಕ್ಾರ ರದುಾಗೆ್ ಳಿಸಿದ್ೆ. 
• ಜಗಳ ಮುಕು ಆದ್್ಯದ ಆಡಳಿತವನುೆ ಖ್ಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕೆ್ಳಳಲು ತೆಲಾಂಗ್ಣ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕ್ಡ್ೆಾ 

ಮ್ಯನೆೋರ್ೆಾಾಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಲಿಿ ಭ್ಮಿಗೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಹಕುೆಗಳ ದ್್ಖ್ಲೆಗಳನುೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ರನಿರ್ಕ 

ರ್ಪ್ದಲಿ ಿನಿವಾಹಿಸ್ಲ್ಗುವುದು 

 

17)ಬ್ಲಿವುಡ್ ನಟ ಸ್ೆ್ ೋನು ಸ್್ದ್ ಅವರಗೆ ವಿಶಾಸ್ಾಂಸ್ೆಾಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕ್ಯಾಕರಮ (ಯುಎನ್ ಡಿಪಿ) ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 

ಎಸ್ ಡಿಜ ವಿಶ್ೆೋಷ ಮ್ನವಿೋಯ ಕ್ರಯ್ ಪ್ರಶಸಿು ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ೆ. 

• ನಿಸ್್ಾರ್ಾವ್ಗಿ ಸ್ಹ್ಯ ಹಸ್ು ಚ್ಚ್ಚದ ಮತುು ಲಕ್್ಾಂತರ ವಲಸಿಗರು, ವಿದ್ೆೋಶದಲಿಿ ಭೌಗೆ್ ೋಳಿಕ 
ಪ್ರದ್ೆೋಶಗಳಲಿ ಿಸಿಕ್ೆಬಿದಾ ವಿದ್್ಯರ್ಥಾಗಳನುೆ ತಮಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಕ್ೆಗಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸಿುಯನುೆ 

ಪ್ಡೆದಿದ್್ಾರೆ. 
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• ಇದಲಿದ್ೆ, ಅವರು ಚ್ಚಕೆ ಮಕೆಳಿಗೆ ಉಚ್ಚತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮತುು ವೆೈದಯಕ್ೋಯ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನುೆ ಸ್ಹ 

ಒದಗಿಸ್ುತಿುದ್್ಾರೆ ಮತುು COVID-19 ಸ್್ಾಂಕ್ರಮಿಕದ ಹಿನೆೆಲೆಯಲಿಿ ಅಗತಯವಿರುವವರಗೆ ಉಚ್ಚತ 

ಉದ್ೆ್ ಯೋಗ್ವಕ್ಶಗಳನುೆ ಸ್ೃಷ್ಠಟಸ್ುತಿುದ್್ಾರೆ. 
• ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ, ಸ್್ದ್ ಏಾಂಜಲಿೋನ್ ರ್ೆ್ೋಲಿೋ, ಡೆೋವಿಡ್ ಬೆಕ್ಯುಮ್, ಲಿಯನ್ಡೆ್ ಾ 

ಡಿಕ್ಪಿರಯ, ಎಮ್ಾ ವ್ಯಟೆನ್, ಲಿಯ್ಮ್ ನಿೋಸ್ನ್, ಕೆೋಟ್ ಬ್ಿಾಂಚೆಟ್, ಆಾಂಟೆ್ೋನಿಯ ಬ್ಾಂಡೆೋರಸ್, 
ನಿಕೆ್ೋಲ್ ಕ್ಡಾನ್ ಮತುು ಪಿರಯ್ಾಂಕ್ ಚೆ್ೋಪ್ರ ಅವರೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಯುಎನ್ ನ ವಿವಿಧ ಸ್ಾಂಸ್ೆಾಗಳಿಾಂದ 

ಗೌರವಿಸ್ಲಪಟಿಟದ್್ಾರೆ 

 

 

POLICE CONSTABLE ONLINE TEST KANNADA: CLICK HERE 

FDA/SDA ONLINE KANNADA TEST: CLICK HERE 

SEPTEMBER 2020 MONTHLY CURRENT AFFAIRS: CLICK HERE 

DAILY CURRENT AFFAIRS QUIZ 2020: CLICK HERE 
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JOIN OUR SBK KANNADA TELEGRAM : CLICK HERE 

FOLLOW ME ON INSTAGRAM: CLICK HERE 

LIKE&FOLLOW OUR FACEBOOK PAGE: CLICK HERE 

VISIT OUR ONLINE STORE: CLICK HERE 

VISIT OUR OFFICIAL WEBSITE SBK KANNADA: CLICK HERE 
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