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1)ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯ್ವುದು ಮಹಿಳ್ ಪ್ರಯ್ಣಿಕರ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಣ ಪ್ರಯ್ರ್ದ ಸಮಯದಲಿಿ 

ರೆೈಲುಗಳಲಿಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು “ಆಪ್ರೆೋಷನ್ ಮೈ ಸ್ಹೆಲಿ” ಯೋಜನೆಯನುೆ 

ಪ್್ರರಾಂಭಿಸಿದೆ? 

Which of the following has launched a project ”Operation My Saheli” to 
boost the security of women passengers in trains during their entire 
journey? 

 

ಎ) ಆಗೆೆೋಯ ಮಧ್ಯ ರೆೈಲ್ೆೆ ವಲಯ 

ಬಿ) ಆಗೆೆೋಯ ರೆೈಲ್ೆೆ 

ಸಿ) ದಕ್ಷಿರ್ ಮಧ್ಯ ರೆೈಲ್ೆೆ ವಲಯ 

ಡಿ) ಪ್ೂವಣ ಕರ್ವಳಿ ರೆೈಲ್ೆೆ ವಲಯ 
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ಆಯ್ಕೆ ಬಿ 

ವಿವರಣೆ: 

ಆಗೆೆೋಯ ರೆೈಲ್ೆೆ ತಮಮ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಣ ಪ್ರಯ್ರ್ದ ಸಮಯದಲಿಿ ರೆೈಲುಗಳಲಿಿ ಮಹಿಳ್ ಪ್ರಯ್ಣಿಕರ 

ಸುರಕ್ಷತೆಯನುೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು “ಆಪ್ರೆೋಷನ್ ಮೈ ಸ್ಹೆಲಿ (ಸೆೆೋಹಿತ)” ಯೋಜನೆಯನುೆ ಪ್್ರರಾಂಭಿಸಿದೆ. 

 

2)ಸ್ಮರ್ಥಯಣವನುೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನುೆ ಹೆ್ ಾಂದಿರುವ ತಾಂತರಜ್ಞ್ನ-ಶಕತ ಪ್ರಿಹ್ರಗಳನುೆ ನೋಡುವ 

ಇ-ಲನಣಾಂಗ್ ಪ್್ಿಟ ಫ್ರ್ಮಣ 'Ind Guru' ಅನುೆ ಯ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ವರರ್ಗೆ್ ಳಿಸಿತು? 

Which bank unveiled ‘Ind Guru’, an e-learning platform for its employees 
that offers technology-enabled solutions aimed at capacity building? 
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ಎ) ಸೆಟೋಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯ್ 

ಬಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯ್ 

ಸಿ) ಇಾಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 

ಡಿ) ಯ್ನಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯ್ 

 

ಆಯ್ಕೆ ಸಿ 

ವಿವರಣೆ: 

ಸ್ವಣಜನಕ ವಲಯದ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನೆ ಐಬಿ-ಇನೆ್ ೋಟ ಸೌಲಭ್ಯವನುೆ 

ಅನ್ವರರ್ಗೆ್ ಳಿಸಿದೆ, ಇದು ಕ್ಗದರಹಿತ ಕೆಲಸದ ವ್ತ್ವರರ್ವನುೆ ಒದಗಿಸುವ ಮತುತ 

ವಹಿವ್ಟು ಸಮಯವನುೆ ಗರ್ನೋಯವ್ಗಿ ಸುಧ್ರಿಸುವ ಗುರಿಯನುೆ ಹೆ್ ಾಂದಿದೆ. 
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ಇಾಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನೆ ಉದೆ್ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಲನಣಾಂಗ್ ಪ್್ಿಟ ಫ್ರ್ಮಣ 'ಇಾಂಡ್ ಗುರು' ಅನುೆ 
ಅನ್ವರರ್ಗೆ್ ಳಿಸಿದುು, ಇದು ಸ್ಮರ್ಥಯಣವನುೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನುೆ ತಾಂತರಜ್ಞ್ನ-ಶಕತಗೆ್ ಾಂಡ 

ಪ್ರಿಹ್ರಗಳನುೆ ನೋಡುತತದೆ. 

 

3)ಭ್ರತದಲಿಿ ಗ್ರಹಕರಿಗೆ ಜ್ಗತಿಕ ಲ್್ಭ್ಗಳು ಮತುತ ವಿಶ್ೆೋಷ ಸವಲತುತಗಳನುೆ ನೋಡಲು ಎಸ ಬಿಐ 

ಕ್ಡ್ಣ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯ್ವುದು ಕೆೈಜೆ್ೋಡಿಸಿದೆ? 

SBI Card has joined hands with which of the following to offer global 
benefits and exclusive privileges for consumers in India? 

 

ಎ) ಅಮೋರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ ಪ್ೆರಸ 

ಬಿ) ಮ್ಸಟರ್ ಕ್ಡ್ಣ 
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ಸಿ) ವಿೋಸ್ 

ಡಿ) ಮಸೆ್ ರೋ ಕ್ಡ್ಣ 

 

ಆಯ್ಕೆ ಎ 

ವಿವರಣೆ: 

ಭ್ರತದಲಿಿ ಗ್ರಹಕರಿಗೆ ಜ್ಗತಿಕ ಲ್್ಭ್ಗಳು ಮತುತ ವಿಶ್ೆೋಷ ಸವಲತುತಗಳನುೆ ನೋಡಲು ಎಸ ಬಿಐ 

ಕ್ಡ್ಣ ಅಮೋರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ ಪ್ೆರಸ ಜೆ್ತೆ ಕೆೈಜೆ್ೋಡಿಸಿದೆ. 

 

4)ಕ್ಬಣನ್ ಕ್ಯಪ್ಿರ್, ಯುಟಿಲ್ೆೈಸೆೋಶನ್ & ಸೆ್ ಟೋರೆೋಜ್ (ಸಿಸಿಯುಎಸ) ಕ್ೆೋತರದಲಿಿ ಸಹಯೋಗಿಸಲು 

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯ್ವುದು ಕೌನಸಲ್ ಆಫ್ ಸೆೈಾಂಟಿಫಿಕ್ & ಇಾಂಡಸಿರಯಲ್ ರಿಸರ್ಚಣ 

(ಸಿಎಸಐಆರ್) ನೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಾಂದಕೆೆ ಸಹಿ ಹ್ಕಿದೆ? 
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Which of the following signed an MoU with Council of Scientific & 
Industrial Research (CSIR) to collaborate in the area of Carbon Capture, 
Utilisation & Storage (CCUS)? 

 

ಎ) ಐಟಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

ಬಿ) ಟ್ಟ್ ಸಿಟೋಲ್ 

ಸಿ) ಜಾಂದ್ಲ್ ಸಿಟೋಲ್ 

ಡಿ) ಲ್್ಸೆಣನ್ ಮತುತ ಟೌಬೆ್ ರ 

 

ಆಯ್ಕೆ ಬಿ 

ವಿವರಣೆ: 

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


 

SBKKANNADA  ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ  KPSC JUNCTION 

ಹವ್ಮ್ನ ಬದಲ್್ವಣೆ ಮತುತ ಜ್ಗತಿಕ ತ್ಪ್ಮ್ನ ಏರಿಕೆಯ ವಿರುದಧದ ಭ್ರತದ 

ಹೆ್ ೋರ್ಟದಲಿಿ ಕ್ಬಣನ್ ಕ್ಯಪ್ಿರ್, ಯುಟಿಲ್ೆೈಸೆೋಶನ್ & ಸೆ್ ಟೋರೆೋಜ್ (ಸಿಸಿಯುಎಸ) ನ 

ಮಹತೆವನುೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಬೆಳೆಯುತಿತರುವ ಇಾಂಧ್ನ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನುೆ ಈಡೆೋರಿಸುವುದು ಮತುತ ಪ್್ಯರಿಸ 

ಒಪ್ಪಾಂದ, ಟ್ಟ್ ಸಿಟೋಲ್ ಮತುತ ಕೌನಸಲ್ ಆಫ್ ಸೆೈಾಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡಿಯಲಿಿ ಬದಧತೆಗಳನುೆ ಪ್ೂರೆೈಸಲು 

ಬಲವ್ದ ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸೆೆಯನುೆ ನಮಿಣಸುವುದು ಮತುತ ಕೆೈಗ್ರಿಕ್ ಸಾಂಶ್ೆ ೋಧ್ನೆ (ಸಿಎಸ ಐಆರ್) 

ಕ್ಬಣನ್ ಕ್ಯಪ್ಿರ್, ಯುಟಿಲ್ೆೈಸೆೋಶನ್ & ಸೆ್ ಟೋರೆೋಜ್ (ಸಿಸಿಯುಎಸ) ಕ್ೆೋತರದಲಿಿ ಸಹಕರಿಸಲು 

ಒಪ್ಪಾಂದಕೆೆ ಸಹಿ ಹ್ಕಿತು. 

 

5)ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟೋಟ ಡೆವಲಪ್ರ್ ಬಾಂಗ್ಳ ಪೋಲ್ೆಣಸ ಹೌಸಿಾಂಗ್ ತನೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಾಂಬ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿ 

ಯ್ರು ಆಯ್ಕೆಯ್ಗಿದ್ುರೆ? 
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Who has been roped in as its brand ambassador by real estate developer 
Bengal Peerless Housing? 

 

ಎ) ರ್ಹುಲ್ ದ್ರವಿಡ್ 

ಬಿ) ಕಪಲ್ ದೆೋವ್ 

ಸಿ) ಸಚ್ಚನ್ ತೆಾಂಡ್ಲೆರ್ 

ಡಿ) ಸೌರವ್ ಗಾಂಗ್ಲಿ 

 

ಆಯ್ಕೆ ಡಿ 

ವಿವರಣೆ: 
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ನಗರ ಮ್ಲದ ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟೋಟ ಡೆವಲಪ್ರ್ ಬಾಂಗ್ಳ ಪೋರ್ ಲ್ೆಸ ಹೌಸಿಾಂಗ್ ಕಾಂಪ್ನಯ ಬ್ರಾಂಡ್ 

ಅಾಂಬ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಸೌರವ್ ಗಾಂಗ್ಲಿಯಲಿಿ ಸ್ೆನ ಪ್ಡೆದಿದೆ. 

 

6)ಕೌನಸಲ್ ಫ್ರ್ ಸೆೈಾಂಟಿಫಿಕ್ ಅಾಂಡ್ ಇಾಂಡಸಿರಯಲ್ ರಿಸರ್ಚಣ, ಸಿಎಸಐಆರ್ ಶ್್ಾಂತಿ ಸೆರ್ಪ್ 
ಭ್ಟ್ೆಗರ್ ಪ್ರಶಸಿತ 2020 ಪ್ಡೆದ 14 ವಿಜ್ಞ್ನಗಳ ಹೆಸರನುೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದೆ. ಈ 

ಬಹುಮ್ನವನುೆ ಯ್ವ ಕ್ೆೋತರದಲಿಿ ನೋಡಲ್್ಗುತತದೆ? 

The Council for Scientific and Industrial Research, CSIR released the 
names of 14 scientists who have been awarded Shanti Swarup Bhatnagar 
Prize 2020. In which field is this prize given? 

 

ಎ) ವಿಜ್ಞ್ನ 
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ಬಿ) ಗಣಿತ 

ಸಿ) ಭೌತಶ್್ಸರ 

ಡಿ) ಅರ್ಥಣಶ್್ಸರ 

ಉತತರವನುೆ ವಿೋಕ್ಷಿಸಿ 

ಆಯ್ಕೆ ಒಾಂದು 

ವಿವರಣೆ: 

ಶ್್ಾಂತಿ ಸೆರ್ಪ್ ಭ್ಟ್ೆಗರ್ ಪ್ರಶಸಿತ 2020 ಪ್ಡೆದ 14 ವಿಜ್ಞ್ನಗಳ ಹೆಸರನುೆ ಕೌನಸಲ್ ಫ್ರ್ 

ಸೆೈಾಂಟಿಫಿಕ್ ಅಾಂಡ್ ಇಾಂಡಸಿರಯಲ್ ರಿಸರ್ಚಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದೆ. 

ಐಐಟಿ ಖ್ರಗ್ ಪ್ುರದ ಇಬಬರು ಪ್್ರಧ್ಯಪ್ಕರು, ಐಐಟಿ ಕ್ನುಪರದ ಡ್. ಅಭಿಜತ್ ಮುಖ್ಜಣ ಮತುತ 

ಡ್. ಬುಶ್್ರ ಅಟೆಕ್ ಶ್್ಾಂತಿ ಸೆರ್ಪ್ ಭ್ಟ್ೆಗರ್ ಪ್ರಶಸಿತ ಪ್ಡೆದವರಲಿಿ. 
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7)ಭ್ರತಿೋಯ ಬ್ಹ್ಯಕ್ಶ ಸಾಂಶ್ೆ ೋಧ್ನ್ ಸಾಂಸೆೆ (ಇಸೆ್ ರೋ) ತನೆ ವಿೋನಸ ಮಿಷನ್ ಅನುೆ ಯ್ವ 

ವಷಣದಲಿಿ ಪ್್ರರಾಂಭಿಸಲಿದೆ ಮತುತ ಯ್ವ ದೆೋಶವು ಕರಮವ್ಗಿ ಇದರಲಿಿ ಭ್ಗವಹಿಸಲಿದೆ? 

In which year is the Indian Space Research Organisation (ISRO) going to 
launch its Venus Mission and which country is going to take part in it 
respectively? 

 

ಎ) 2024, ಫ್ರನ್ಸ 

ಬಿ) 2024, ರಷ್್ಯ 

ಸಿ) 2025, ಫ್ರನ್ಸ 

ಡಿ) 2025, ರಷ್್ಯ 
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ಆಯ್ಕೆ ಸಿ 

ವಿವರಣೆ: 

ಇಸೆ್ ರೋ ತನೆ ವಿೋನಸ ಮಿಷನ್ ಅನುೆ 2025 ರಲಿಿ ಪ್್ರರಾಂಭಿಸಲು ನಧ್ಣರಿಸಿದೆ ಮತುತ ಫ್ರನ್ಸ 

ಇದರಲಿಿ ಭ್ಗವಹಿಸಲಿದೆ. 

ವಿರ್ಲ್ (ವಿೋನಸ ಇನ್ರಾರೆಡ್ ಅಟ್ಮಸಿರಯರಿಕ್ ಗ್ಯಸ ಲಿಾಂಕರ್) ಉಪ್ಕರರ್ವನುೆ ರಷ್್ಯದ 

ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಹ್ಯಕ್ಶ ಸಾಂಸೆೆ ರೆ್ ೋಸೆ್ ೆೋಸೆ್ ೋಸ ಮತುತ ಲ್್ಯಟ ಮೋಸ ವ್ತ್ವರರ್ದೆ್ ಾಂದಿಗೆ 

ಸಹ-ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲ್್ಗಿದೆ. 

 

8)2020 ರ ಸೆಪ್ೆಟಾಂಬರ್ ನಲಿಿ ಆರ್ ಬಿಐ ಘ್ೋಷಿಸಿದಾಂತೆ ಆರ್ ಬಿಐ ಕ್ಯ್ಕುಯ ಎರಡನೆೋ 

ವೆೋಳ್ಪ್ಟಿಟಯಾಂದ ಹೆ್ ರಗಿಡದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲಿಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯ್ವುದು ಅಲಿ? 
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Which of the following is not one of the banks which is not excluded 
from the Second Schedule of the RBI Act as announced by the RBI in 
September 2020? 

 

ಎ) ಓರಿಯಾಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಮಸಣ 

ಬಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹ್ರ್ಷರ 

ಸಿ) ಸಿಾಂಡಿಕೆೋಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ 

ಡಿ) ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯ್ 

 

ಆಯ್ಕೆ ಬಿ 

ವಿವರಣೆ: 
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ಆರ್ ಬಿಐ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ ವಿಲಿೋನಗೆ್ ಾಂಡ ನಾಂತರ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಕ್ಯ್ಕುಯ ಎರಡನೆೋ 

ವೆೋಳ್ಪ್ಟಿಟಯಾಂದ ಒಬಿಸಿ ಮತುತ ಅಲಹ್ಬ್ದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆೋರಿದಾಂತೆ ಆರು ಸ್ವಣಜನಕ ವಲಯದ 

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನುೆ ಹೆ್ ರಗಿಡಿದೆ. 

ಆರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಿಾಂಡಿಕೆೋಟ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಓರಿಯಾಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಮಸಣ (ಒಬಿಸಿ), 
ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯ್, ಆಾಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ರ್ಪಣರೆೋಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತುತ 

ಅಲಹ್ಬ್ದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. 

 

9)ಸಕ್ಣರ ಪ್್ರರಾಂಭಿಸಿದ ಅಾಂಬೆೋಡೆರ್ ಸೆ್ ೋಷಿಯಲ್ ಇನೆ್ ೆೋವೆೋಶನ್ ಇನುೆುಬೆೋಷನ್ ಮಿಷನ್ 

(ಎಎಸಐಐಎಾಂ) ಎಾಂಬ ಕ್ಯಣಕರಮವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಹೆ್ ಸತನ ಮತುತ 

ಉದಯಮಶೋಲತೆಯನುೆ ಉತೆತೋಜಸುವ ಉಪ್ಕರಮವ್ಗಿದೆ? 
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The programme named Ambedkar Social Innovation Incubation Mission 
(ASIIM) launched by the government is an initiative to promote 
innovation and entrepreneurship amongst whom of the following? 

 

ಎ) ಎಾಂಎಸ ಎಾಂಇಗಳು 

ಬಿ) ದಲಿತ ಸೆ್ ಸೆೈಟಿ 

ಸಿ) ಐಟಿ ವಿದ್ಯರ್ಥಣಗಳು 

ಡಿ) ಎಸ ಸಿ ವಿದ್ಯರ್ಥಣಗಳು 

 

ಆಯ್ಕೆ ಡಿ 

ವಿವರಣೆ: 
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ಉನೆತ ಶಕ್ಷರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ ಗಳಲಿಿ ಎಸ ಸಿ ವಿದ್ಯರ್ಥಣಗಳಲಿಿ ನ್ವಿೋನಯತೆ ಮತುತ ಉದಯಮಶೋಲತೆಯನುೆ 

ಉತೆತೋಜಸಲು ಸಕ್ಣರವು ಒಾಂದು ಉಪ್ಕರಮವನುೆ ಪ್್ರರಾಂಭಿಸಿತು. 

ಅಾಂಬೆೋಡೆರ್ ಸೆ್ ೋಷಿಯಲ್ ಇನೆ್ ೆೋವೆೋಶನ್ ಇನುೆುಬೆೋಷನ್ ಮಿಷನ್ (ಎಎಸಐಐಎಾಂ) ಹೆಸರಿನ 

ಕ್ಯಣಕರಮವನುೆ ಸ್ಮ್ಜಕ ನ್ಯಯ ಮತುತ ಸಬಲಿೋಕರರ್ ಸಚ್ಚವ ಥ್ವರ್ ಚಾಂದ್ ಗೆಹೆ್ ಿೋಟ 

ಪ್್ರರಾಂಭಿಸಿದರು. 

 

10)ಭ್ರತಿೋಯ ಕೆ್ೋಸಟ ಗ್ಡ್ಣ ಆಯೋಗದ ಫ್ಸಟ ಪ್ೆಟೆ್ರೋಲ್ ಹಡಗು (ಎಫ್ ಪವಿ) ಐಸಿಜಎಸ 

'ಕನಕಿತ್ ಬರುವ್' ಎಲಿಿದೆ? 

Where did the Fast Patrol Vessel (FPV) ICGS ‘Kanaklata Barua’ of the 
Indian Coast Guard commission? 
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ಎ) ಮುಾಂಬೆೈ 

ಬಿ) ಕೆ್ೋಲೆತ್ 

ಸಿ) ಸ್ರತ್ 

ಡಿ) ಕೆ್ಚ್ಚಿ 

 

ಆಯ್ಕೆ ಬಿ 

ವಿವರಣೆ: 

ಪ್ಶಿಮ ಬಾಂಗ್ಳದ ಕೆ್ೋಲೆತ್ತದ ಗ್ಡಣನ್ ರಿೋರ್ಚ ಶಪ್ ಬಿಲಡಸಣ ಮತುತ ಎಾಂಜನಯಸಣ 

(ಜಆರ್ ಎಸ ಇ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲಿಿ ಭ್ರತಿೋಯ ಕೆ್ೋಸಟ ಗ್ಡ್ ಣನ ಐಸಿಜಎಸ 'ಕನಕಿತ್ ಬರುವ್' 
ಅನುೆ ನಯೋಜಸಲ್್ಯತು. 
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ಐಸಿಜಎಸ ಕನಕಿತ್ ಬರುವ್ ಭ್ರತಿೋಯ ಕೆ್ೋಸಟ ಗ್ಡ್ಗಣಗಿ ಜಆಎಣಸಇ, ಡಿಫೆನ್ಸ ಪ್ಬಿಿಕ್ 
ಸೆಕಟರ್ ಅಾಂಡಟೆೋಣಕಿಾಂಗ್ ನಮಿಣಸಿದ ಐದು ಎಫಿಪವಿಗಳಲಿಿ ಒಾಂದ್ಗಿದೆ. 

 

11)ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಕಿರೋಡ್ ಸಚ್ಚವ ಕಿರೆನ್ ರಿಜಜು ಹೆ್ ಸ ಲ್್ಾಂಚನ ವನುೆ 

ಅನ್ವರರ್ಗೆ್ ಳಿಸಿದರು? 

which of the following did Sports Minister Kiren Rijiju unveil new logo? 

 

ಎ) ಅಥೆಿಟಿಕ್ಸ ಫೆಡರೆೋಶನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯ್ 

ಬಿ) ಅಖಿಲ ಭ್ರತ ಫುಟ್ಬಲ್ ಫೆಡರೆೋಶನ್ 

ಸಿ) ಭ್ರತದಲಿಿ ಕಿರಕೆಟ ನಯಾಂತರರ್ ಮಾಂಡಳಿ 
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ಡಿ) ಸೆ್ ಪೋಟಸಣ ಅಥ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯ್ 

 

ಆಯ್ಕೆ ಡಿ 

ವಿವರಣೆ: 

ಕಿರೋಡ್ ಸಚ್ಚವ ಕಿರೆನ್ ರಿಜಜು ಅವರು ಸೆ್ ಪೋಟಸಣ ಅಥ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯ್ದ (ಎಸ ಎಐ) ಹೆ್ ಸ 

ಲ್್ಾಂ logo ನವನುೆ ದೆಹಲಿಯ ಮೋಜರ್ ಧ್ಯನ್ ಚಾಂದ್ ಕಿರೋಡ್ಾಂಗರ್ದಲಿಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದರು. 

 

12)ಮೋಲ್ೆೈಯಾಂದ ಮೋಲ್ೆೈಗೆ ಸ್ಪ್ಸ್ಣನಕ್ ಕ್ರಸ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿ ಬ್ರಹೆ್ ೋಸ ನ ಹೆ್ ಸ ಆವೃತಿತಯು 

ಸುಮ್ರು 400 ಕಿ.ಮಿೋ ವ್ಯಪತಯ ಪ್ರಿೋಕ್ೆಯನುೆ ಎಲಿಿಾಂದ ಹ್ರಿಸಲ್್ಯತು? 

From where was the new version of the surface-to-surface supersonic 
cruise missile BrahMos having a range of around 400 km test fired? 
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ಎ) ಬ್ಲಸೆ್ ೋರ್ 

ಬಿ) ಬೆಾಂಗಳ ರು 

ಸಿ) ತಿರುವನಾಂತಪ್ುರಾಂ 

ಡಿ) ಅಮರ್ವತಿ 

 

ಆಯ್ಕೆ ಒಾಂದು 

ವಿವರಣೆ: 
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ಒಡಿಶ್್ದ ಬ್ಲಸೆ್ ೋರ್ ನಲಿಿ ಸಮಗರ ಪ್ರಿೋಕ್್ ಶ್ೆರೋಣಿಯಾಂದ ಸುಮ್ರು 400 ಕಿ.ಮಿೋ ವ್ಯಪತಯನುೆ 

ಹೆ್ ಾಂದಿರುವ ಮೋಲ್ೆೈಯಾಂದ ಮೋಲ್ೆೈಗೆ ಸ್ಪ್ಸ್ಣನಕ್ ಕ್ರಸ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿ ಬರಹೆ್ ೋಸ ನ ಹೆ್ ಸ 

ಆವೃತಿತಯನುೆ ಭ್ರತ ಯಶಸಿೆಯ್ಗಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸಿತು. 

 

13)What is the theme of the International Day for Older Persons 2020? 

 

ಎ)  Leave No One Behind 

ಬಿ) The Journey to Age Equality 

ಸಿ) Celebrating Older Human Rights Champions 

ಡಿ) Stepping into the Future: Participation of Older Persons in Society 

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


 

SBKKANNADA  ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ  KPSC JUNCTION 

 

ಆಯ್ಕೆ ಎ 

ವಿವರಣೆ: 

ಪ್ರತಿ ವಷಣ ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 1 ರಾಂದು ವೃದಧರ ಅಾಂತರರ್ಷಿರೋಯ ದಿನವನುೆ ಆಚರಿಸಲ್್ಗುತತದೆ. 

ವಯಸ್ಸದ ಜನರ ಯೋಗಕ್ೆೋಮವನುೆ ಕೆೋಾಂದಿರೋಕರಿಸಲು ಇದು ವಿಶೆಸಾಂಸೆೆಯ ಗೆ್ ತುತಪ್ಡಿಸಿದ 

ದಿನವ್ಗಿದೆ. 

ವಯಸ್ಸದವರಿಗೆ ಅಾಂತರರ್ಷಿರೋಯ ದಿನ 2020 ರ ವಿಷಯವೆಾಂದರೆ “ಯ್ರ್ ಹಿಾಂದೆ ಬಿಡಿ( Leave 
No One Behind)”. 
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14)ಕೆೋಾಂದರ ಸಚ್ಚವರೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಆ ರ್ಜಯದ ಸಿಎಾಂ ರೆೈತರಿಗೆ ರಸಗೆ್ ಬಬರಗಳ ಬ್ಗಿಲು ವಿತರಣೆ, 
ಪಒಎಸ (ಪ್್ಯಾಂಟ ಆಫ್ ಸೆೋಲ್) ಆವೃತಿತ ಮತುತ ಎಸ ಎಾಂಎಸ ಗೆೋಟ ವೆೋ ಅನುೆ ಯ್ವ 

ರ್ಜಯದಲಿಿ ಪ್್ರರಾಂಭಿಸಿದರು? 

In which state did that state’s CM along with Union Ministers launch the 
door delivery of fertilisers to farmers, PoS (Point of sale) version, and 
SMS gateway? 

 

ಎ) ತಿರಪ್ುರ 

ಬಿ) ಹರಿಯ್ರ್ 

ಸಿ) ಆಾಂಧ್ರಪ್ರದೆೋಶ 

ಡಿ) ಕನ್ಣಟಕ 
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ಆಯ್ಕೆ ಸಿ 

ವಿವರಣೆ: 

ಆಾಂಧ್ರಪ್ರದೆೋಶದ ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರ ವೆೈ.ಎಸ.ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡಿಡ ಮತುತ ಕೆೋಾಂದರ ಸಚ್ಚವರು ರೆೈತರಿಗೆ 

ರಸಗೆ್ ಬಬರಗಳ ಬ್ಗಿಲು ವಿತರಣೆ, ಪಒಎಸ (ಪ್್ಯಾಂಟ ಆಫ್ ಸೆೋಲ್) ಆವೃತಿತ, ಮತುತ ರೆೈತು 

ಭ್ರೆ್ ೋಸ್ ಕೆೋಾಂದರಗಳಿಾಂದ ಎಸ ಎಾಂಎಸ ಗೆೋಟ ವೆೋ ಪ್್ರರಾಂಭಿಸಿದರು. 

ಬಿೋಜ ಖ್ರಿೋದಿಯಾಂದ ಹಿಡಿದು ತಮಮ ಉತಪನೆಗಳ ಮ್ರ್ಟದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಾಂತದಲ್ಿ ರೆೈತರಿಗೆ 

ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಲು ರ್ಜಯ ಸಕ್ಣರ ರೆೈತು ಭ್ರೆ್ ೋಸ್ ಕೆೋಾಂದರಗಳನುೆ (ಆರ್ ಬಿಕೆ) ಪ್ರಿಚಯಸಿತು, 
ಇದು ರ್ಜ್ಯದಯಾಂತ ರೆೈತರ ಎಲ್್ಿ ಅಗತಯಗಳನುೆ ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಒಾಂದು ನಲುಗಡೆಯ ತ್ರ್ವ್ಗಿ 

ಕ್ಯಣನವಣಹಿಸುತತದೆ. 
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15)ಯುಎಸಐಐಡಿ ಮತುತ ಸೆವ್ ಭ್ರತ್ ಡಬುಿು-ಜಡಿಪ ಉಪ್ಕರಮದಿಾಂದ ಮಹಿಳ್ ಉದಯಮಿಗಳನುೆ 

ಬೆಾಂಬಲಿಸಲು ಒಾಂದ್ಯತು. ಸೆವ್ ಭ್ರತ್ ನ ಪ್ರಧ್ನ ಕಚೆೋರಿ ಎಲಿಿದೆ? 

USAID And SEWA Bharat got united to support Women Entrepreneurs 
with award from the W-GDP initiative. Where is the headquarters of 
SEWA Bharat situated? 

 

ಎ) ಸೆ್ ೋನಪ್ತ್ 

ಬಿ) ನವದೆಹಲಿ 

ಸಿ) ಮುಾಂಬೆೈ 

ಡಿ) ನೆ್ ೋಯ್ಡ 
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ಆಯ್ಕೆ ಬಿ 

ವಿವರಣೆ: 

ಶ್ೆೆೋತಭ್ವನದ ನೆೋತೃತೆದ ಮಹಿಳ್ ಜ್ಗತಿಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತುತ ಸಮೃದಿಧ (ಡಬುಿು-ಜಡಿಪ) 

ಉಪ್ಕರಮದಿಾಂದ ಧ್ನಸಹ್ಯಕ್ೆಗಿ ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸೆಟೋಟಸ ಆಫ್ ಇಾಂಟನ್ಯಣಷನಲ್ 

ಡೆವಲಪ್ ಮಾಂಟ ಫ್ರ್ ಇಾಂಡಿಯ್ವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಲ್್ಗಿದೆ ಮತುತ ಇದು ಹರ್ದ ಮತತವನುೆ 

ಬಳಸಿಕೆ್ಾಂಡು ಮಹಿಳ್ ಉದಯಮಿಗಳನುೆ ಬೆಾಂಬಲಿಸಲು ಸೆವ್ ಭ್ರತ್ ನೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿದೆ. . 

 

16)ಡಬುಿುಎಾಂಎ (ವೆೋಸ ಅಾಂಡ್ ಮಿೋನ್ಸ ಅಡ್ೆನಸಸ) ಮಿತಿಗಳು ಮತುತ ರ್ಜಯಗಳು / ಕೆೋಾಂದ್ರಡಳಿತ 

ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ (ಯುಟಿ) ಒಡಿ (ಓವರ್ ಡ್ರಫ್ಟ) ನಯಮಗಳಲಿಿ ಮಧ್ಯಾಂತರ ವಿಶ್್ರಾಂತಿಗ್ಗಿ ಆರ್ ಬಿಐ 

ಸ್ೆಪಸಿರುವ ಗಡುವು (ವಿಸೃತ) ಏನು? 
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What is the deadline (extended) set up by RBI for the interim relaxation 
in WMA (Ways and Means Advances) limits and OD (overdraft) 
regulations for States/ Union Territories (UTs)? 

 

ಎ) ಮ್ರ್ಚಣ 31, 2021 

ಬಿ) ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 31, 2020 

ಸಿ) ಜ್ನ್ 30, 2021 

ಡಿ) ಏಪರಲ್ 30, 2021 

 

ಆಯ್ಕೆ ಎ 

ವಿವರಣೆ: 
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ಡಬುಿುಎಾಂಎ (ವೆೋಸ ಅಾಂಡ್ ಮಿೋನ್ಸ ಅಡ್ೆನ್ಸ) ಮಿತಿಗಳಲಿಿ ಮಧ್ಯಾಂತರ ವಿಶ್್ರಾಂತಿ ಮತುತ ರ್ಜಯಗಳು 

/ ಕೆೋಾಂದ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ (ಯುಟಿ) ಒಡಿ (ಓವರ್ ಡ್ರಫ್ಟ) ನಯಮಗಳನುೆ ಮ್ರ್ಚಣ 31 

ರವರೆಗೆ ಇನ್ೆ ಆರು ತಿಾಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸತರಿಸಲು ರಿಸವ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಧ್ಣರಿಸಿದೆ 2021. 

 

17)ಮ್ರು ವಷಣಗಳಲಿಿ ರ್ಜಯ ಕೆ್ಳೆಗೆೋರಿ ಮುಕತವ್ಗಲು ಕೆ್ಳೆಗೆೋರಿ ನವಿೋಕರರ್ 

ಕ್ಯಣಕರಮವನುೆ ಪ್್ರರಾಂಭಿಸುವುದ್ಗಿ ಯ್ವ ರ್ಜಯದ ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರ ಘ್ೋಷಿಸಿದರು? 

Which state’s Chief Minister announced the launch of a slum 
upgradation programme to make the state slum free in three years? 

 

ಎ) ಪ್ಶಿಮ ಬಾಂಗ್ಳ 

ಬಿ) ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೋಶ 
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ಸಿ) ಒಡಿಶ್್ 

ಡಿ) ಮಹ್ರ್ಷರ 

 

ಆಯ್ಕೆ ಸಿ 

ವಿವರಣೆ: 

ಒಡಿಶ್್ ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿರ ನವಿೋನ್ ಪ್ಟ್ೆಯಕ್ ಮ್ರು ವಷಣಗಳಲಿಿ ರ್ಜಯ ಕೆ್ಳೆಗೆೋರಿ ಮುಕತವ್ಗಲು 

ಕೆ್ಳೆಗೆೋರಿ ನವಿೋಕರರ್ ಕ್ಯಣಕರಮವನುೆ ಪ್್ರರಾಂಭಿಸಿದರು. 

 

18)ಅಕೆ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಾಂಬರ್ ತೆೈಮ್ಸಿಕದಲಿಿ ಸ್ವಣಜನಕ ಭ್ವಿಷಯ ನಧಿ (ಪಪಎಫ್) ಗೆ ಬಡಿಡದರ 

ಎಷುಟ? 
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What is the interest rate for Public Provident Fund (PPF) for Oct-Dec 
Quarter? 

 

ಎ) 7.4% 

ಬಿ) 7.1% 

ಸಿ) 7.3% 

ಡಿ) 7.5% 

 

ಆಯ್ಕೆ ಬಿ 

ವಿವರಣೆ: 

Small Savings Schemes with Interest Rates for Oct-Dec Quarter 
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Senior Citizen Savings Scheme (SCSS)- 7.4 percent. 

Sukanya Samriddhi Yojana Scheme (SSYS)- 7.6 percent. 

Kisan Vikas Patra (KVP)- 6.9 percent. 

Public Provident Fund (PPF) – 7.1 percent. 

National Savings Certificates (NSC)- 6.8 percent. 

Post Office Monthly Income Scheme (MIS)- 6.6 percent 
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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 

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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