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ಎರಡನೆೇ ಖೆೇಲೆ ೇ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯ ಕ್ರೇಡಾಕ ಟವನ್ನು ಯಾರನ 
ಆಯೇಜಿಸನತ್ಾಾರೆ?
ಎ) ಹರಿಯಾಣ                       ಬಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಸಿ) ಕನಾಾಟಕ                        ಡಿ) ದ್ೆಹಲಿ
ಪ ವಾ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೌಶ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಅಡಿಪಾಯ 
ಎಲಿಿದ್ೆ? 
ಎ. ಅಸಾಸಂ                          ಬಿ. ಮಣಿಪನರ
ಸಿ. ನಾಗಾಲಾಾಂಡ್                     ಡಿ.ಮೇಘಾಲಯ  

http://www.sbkkannada.com/


ನಿಯಮಗಳು 
25 ಪರಶ್ೆು ಗಳು 

KBC ಮಾದರಿಯಲಿಿ ಕ್ವಜ್ 



1) ವಿಶ್ವ ಚಂತನಾ ದಿನ್ವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗನತಾದ್ೆ?
When is World Thinking Day celebrated?

ಎ. 21 ಫೆಬ್ರವರಿ
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ಡಿ. 20 ಫೆಬ್ರವರಿಸಿ. 23 ಫೆಬ್ರವರಿ

ಬಿ. 22 ಫೆಬ್ರವರಿ



2) ಎರಡನೆೇ ಖೆೇಲ ೆೇ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯ ಕ್ರೇಡಾಕ ಟವನ್ನು ಯಾರನ 
ಆಯೇಜಿಸನತ್ಾಾರೆ?

Who will host the second Khelo India University Games?

ಎ. ಕನಾಾಟಕ
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ಡಿ. ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದ  ಇಲಿಸಿ. ಹರಿಯಾಣ

ಬಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ



3) ಇತ್ಾೇಚೆಗ ೆರಿಲಯನ್ಸಸ ಜಿಯೇ ಯಾವ ರಾಜ್ಾದಲಿಿ ಅತ್ದ್ೆ ಡಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೆೇಟರ್ ಆಗಿ 
ಮಾಪಾಟ್ಟಿದ್?ೆ

Recently Reliance Jio has become the largest telecom operator
in which state?

ಎ. ಹರಿಯಾಣ
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ಡಿ. ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದ  ಇಲಿಸಿ. ಉತಾರಾಖಂಡ

ಬಿ. ಗನಜ್ರಾತ್



4) ಕೆ ೇವಿಡ್ -19 ಅನ್ನು ನಿಲಿಿಸಿದದಕಾಾಗಿ ಉತಾರ ಪರದ್ೆೇಶ್ದ ಯಾವ ಜಿಲೆಿಗ ೆಸೆ ಾೇಚ್ ಗೆ ೇಲ್ಡಡ ಪರಶ್ಸಿಾ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದ್?ೆ

Which district of Uttar Pradesh has been awarded the Skoch Gold Award 

for stopping Covid-19?

ಎ. ವಾರಣಾಸಿ
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ಡಿ. ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದ  ಇಲಿಸಿ. ಅಯೇಧ್ೆಾ 

ಬಿ. ಮಥನರಾ



5) ಇತ್ಾೇಚಗೆೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಾ / ಯನಟ್ಟಯ ಮನಖಾಮಂತ್ರ ರಾಜಿೇನಾಮ ನಿೇಡಿದ್ಾದರೆ?
Which state/UT's Chief Minister has resigned recently?

ಎ. ಗೆ ೇವಾ
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ಡಿ. ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದ  ಇಲಿಸಿ. ಪನದನಚೆೇರಿ 

ಬಿ. ಮಿಜೆ ೇರಾಂ



6) ಸಿಂಗಪನರಕೆಾ ಶೇಘ್ರದಲೆಿೇ 'ಬ್ನದಧ ಅಕ್ಾ' ರಫ್ನಾ ಮಾಡಲನ ಯಾವ ರಾಜ್ಾ ನಿರ್ಾರಿಸಿದ್ೆ?
Which state has decided to export 'Buddha Rice' to Singapore soon?

ಎ. ಪಶಿಮ ಬ್ಂಗಾಳ
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ಡಿ. ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದ  ಇಲಿಸಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಬಿ. ಉತಾರ ಪರದ್ೆೇಶ್



7) ಇತ್ಾೇಚೆಗ ೆಮರ್ಾಪರದ್ೆೇಶ್ದ ಹೆ ೇಶ್ಂಗಾಬಾದ್ ಎಂದನ ಮರನನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗನವುದನ?
Recently Hoshangabad in Madhya Pradesh will be renamed as?

ಎ. ಅಟಲ್ಡ ಪನರಂ
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(ಡಿ) ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದ  ಇಲಿಸಿ. ನ್ಮಾದಪನರಂ

ಬಿ. ಸವರಾಜ್ ನ್ಗರ



8) ಹಿಮಾಲಯನ್ಸ ಗನಲಾಬಿ ಉಪ್ಪಿನ್ ಜಿಐ ನೆ ೇಂದ್ಾಯಿಸಲನ ಯಾವ ದ್ೆೇಶ್ ನಿರ್ಾರಿಸಿದ್ೆ?
Which country has decided to register GI of Himalayan pink salt?

ಎ. ನೆೇಪಾಳ
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ಡಿ. ಯಾವುದ  ಇಲಿಸಿ. ಬಾಂಗಾಿದ್ೆೇಶ್

ಬಿ. ಪಾಕ್ಸಾಾನ್



9) 'ಉತಸವ 2021' ಎಂಬ್ ಜಾನ್ಪದ ಕಲಾ ಉತಸವ ಎಲಿಿಂದ ಪಾರರಂಭವಾಗಿದ್?ೆ
Where has the folk art festival 'Utsavam 2021' started?

(ಎ) ಒಡಿಶ್ಾ
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ಡಿ. ಹರಿಯಾಣ(ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಬಿ. ಕೆೇರಳ



10) ಇತ್ಾೇಚೆಗ ೆಭಾರತ ಮತನಾ ಯಾವ ದ್ೆೇಶ್ದ ನೌಕಾಪಡ ೆಅರೆೇಬಿಯನ್ಸ ಸಮನದರದಲಿಿ ಪಾಸೆಕ್ಸಸ
ವಾಾಯಾಮವನ್ನು ನ್ಡೆಸಿದ್ೆ?

Recently India and which country's Navy has conducted PASSEX exercise in 

Arabian Sea?

ಎ. ಶರೇಲಂಕಾ

SBK KANNADA Daily Current Affairs Timer Quiz ಫೆಬ್ರವರಿ 24,2021

ಡಿ. ಆಸೆರೇಲಿಯಾಸಿ. ನೆೇಪಾಳ

ಬಿ. ಇಂಡ ೆೇನೆೇಷ್ಾಾ



11) ಪಾಾರಿಸ್ ಹವಾಮಾನ್ ಒಪಿಂದಕೆಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳಿದ ದ್ೆೇಶ್ ಯಾವುದನ?
Which country has officially returned to the Paris Climate Agreement?

ಎ. ರಷ್ಾಾ
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ಡಿ. ಬಾಂಗಾಿದ್ೆೇಶ್ಸಿ. ಯನಎಸ್ಎ

ಬಿ. ಫಾರನ್ಸಸ



12) ಅಟಲ್ಡ ಪರಿವರನ್ಸ ಭವನ್ ಉದ್ಾಾಟನೆ ಎಲಿಿದ್ೆ?
Where is Atal Paryavaran Bhavan inaugurated?

ಎ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
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ಡಿ. ಆಂರ್ರಪರದ್ೆೇಶ್  ಸಿ. ಒಡಿಶ್ಾ

ಬಿ. ಲಕ್ಷದಿವೇಪ  



13) ಎನ್ಸ.ಟ್ಟ.ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಜಿೇವನ್ ಚರಿತ್ೆರಯಾದ ಮಾವೆರಿಕ್ಸ ಮಸಿಸ್  ಅನ್ನು 
ಯಾರನ ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ಾದರೆ?

Who has released the Maverick Messiah, a biography of NT Rama Rao?

ಎ. ರಾಜ್ನಾಥ್ ಸಿಂಗ್
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ಡಿ. ತ್ೆ ೇಮರ್ ಸಿ. ಎಂ. ವೆಂಕಯಾ ನಾಯನಡ

ಬಿ. ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೆ ೇವಿಂದ್



14) ಇತ್ಾೇಚಗೆೆ ದ್ಾದ್ಾಸಾಹೆೇಬ್ ಫಾಲಾೆ ಪರಶ್ಸಿಾ ಪಡೆದವರನ ಯಾರನ?
Who has recently won the Dadasaheb Phalke Award?

ಎ. ವರನಣ್ ರ್ವನ್ಸ
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ಡಿ. ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದ  ಇಲಿಸಿ. ರಣವಿೇರ್ ಸಿಂಗ್

ಬಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕನಮಾರ್



15) ಪ ವಾ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೌಶ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಅಡಿಪಾಯ ಎಲಿಿದ್ೆ?
Where has the foundation of the first skill university of eastern India been laid?

ಎ. ಮಣಿಪನರ
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ಡಿ. ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದ  ಇಲಿಸಿ. ಅಸಾಸಂ

ಬಿ. ನಾಗಾಲಾಾಂಡ್



16) ಯಾವ ಕಂಪನಿಯನ ಸಲಿಿಸಿದ ಡಿಎಚ್ ಎಫ ಎಲ್ಡ ಗಾಗಿ ರೆಸಲ ಾಶ್ನ್ಸ ಯೇಜ್ನೆಯನ್ನು ಆರ್ ಬಿಐ 
ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಿದ್ೆ?    

The resolution plan for DHFL submitted by which company 

has been approved by RBI?

ಎ. ಟಾಟಾ ಗ ರಪ್
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ಡಿ. ಸೆಿೇಟ್ ಬಾಾಂಕ್ಸ ಆಫ ಇಂಡಿಯಾಸಿ. ಪ್ಪರಮಾಲ್ಡ ಕಾಾಪ್ಪಟಲ್ಡ ಮತನಾ
ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೆೈನಾನ್ಸಸ

ಬಿ. ಅದ್ಾನಿ ಗ ರಪ್



17) ಭಾರತವು ಇತ್ಾೇಚೆಗ ೆಯಾವ ದ್ೆೇಶ್ದ್ೆ ಂದಿಗೆ ಬಾಹಾಾಕಾಶ್ ಸಹಕಾರಕಾಾಗಿ ತ್ದನದಪಡಿ ಮಾಡಿದ 
ಒಪಿಂದಕೆಾ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತನ? 

India signed amended MoU for space cooperation with which country recently?

ಎ. ಆಸೆರೇಲಿಯಾ
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ಡಿ. ಫಾರನ್ಸಸಸಿ. ಜ್ಪಾನ್ಸ

ಬಿ. ಯನನೆೈಟೆಡ್ ಕ್ಂಗಡಮ್



18) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದ್ೆ ಡಡ ಕ್ರಕೆಟ್ ಕ್ರೇಡಾಂಗಣವಾದ ಮೊಟೆರಾ ಕ್ರೇಡಾಂಗಣವು ಯಾವ ನ್ಗರದಲಿಿದ್ೆ?  
Motera stadium, the world's biggest cricket stadium, is located in which city?

ಎ. ಮಲ ೆಬೇನ್ಸಾ
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ಡಿ. ಅಡಿಲೆೇಡ್ಸಿ. ಸಿಡಿು

ಬಿ. ಅಹಮದ್ಾಬಾದ್



19) ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತನಾ ಆಂತರಿಕ ವಾಾಪಾರದ ಉತ್ೆಾೇಜ್ನ್ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಪ್ಪಐಐಟ್ಟ) ಮತನಾ ಎಫ ಐಸಿಸಿಐ 
ಯಾವ ದ್ೆೇಶ್ದ್ೆ ಂದಿಗೆ ಸಿಇಒ ವೆೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಯೇಜಿಸಿವೆ?  

The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) and FICCI 

organised a CEO forum with which country?

ಎ. ಬಿರಟ್ಟನ್ಸ
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ಡಿ.  ಜ್ಪಾನ್ಸಸಿ. ಅಮರಿಕ

ಬಿ. ಸಿಂಗಾಪನರ



20) ಕೆ ೇವಿಡ್ -19 ವಿರನದಧ "ಜಾಗತ್ಕ ವಾಾಕ್ಸನೆೇಷ್ಟ್ನ್ಸ ಯೇಜ್ನೆ" ತಯಾರಿಸಲನ 
ತನತನಾ ಕಾಯಾಪಡೆ ಸಾಾಪ್ಪಸಲನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸೆಾ ಒತ್ಾಾಯಿಸಿದ್ೆ?  

United Nations (UN) has urged which bloc to set up an emergency task force to 

prepare a "Global VP" against Covid-19?

ಎ. ಜಿ - 07
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ಡಿ.ಸಾಕಾಸಿ. ಬಿರಕ್ಸಸ

ಬಿ. ಜಿ-20



21)) ಇತ್ಾೇಚನ್ ಸೆಬಿ ಮಾಗಾಸ ಚಗಳ ಪರಕಾರ, ಇನಿಶಯಲ್ಡ ಪಬಿಿಕ್ಸ ಆಫ್ರಿಂಗ್  ಯಲಿಿ ದ್ೆ ಡಡ 
ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆ ರಗನಳಿಯಬ್ಹನದ್ಾದ ಕನಿಷ್ಟ್ಠ ಶ್ೆೇಕಡಾ ಎಷ್ಟ್ನಿ?  

As per the recent SEBI guidelines, what is the minimum per cent that large companies 

can divest in the Initial Public Offering ?

ಎ. 25%

SBK KANNADA Daily Current Affairs Timer Quiz ಫೆಬ್ರವರಿ 24,2021

ಡಿ. 15%ಸಿ. 10%

ಬಿ. 05%



22) ಇತ್ಾೇಚಗೆೆ ಸನದಿದ ಮಾಡನತ್ಾದದ ಮಹಾಬಾಹನ-ಬ್ರಹಮಪನತರ ಉಪಕರಮವನ್ನು ಯಾವ 
ರಾಜ್ಾ / ಯನಟ್ಟಯಲಿಿ ಪಾರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ೆ?  

The Mahabahu-Brahmaputra initiative, which was making news recently, has been 

launched in which state/UT?

ಎ. ಅಸಾಸಂ
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ಡಿ. ಬಿಹಾರಸಿ. ಸಿಕ್ಾಂ

ಬಿ. ಪಶಿಮ ಬ್ಂಗಾಳ



23) ಪರಧ್ಾನ್ಸ ಮಂತ್ರ ಕ್ಸಾನ್ಸ ಸಂಪದ ಯೇಜ್ನೆ (ಪ್ಪಎಂಕೆಎಸ್ ವೆೈ) ಯಾವ ಕೆೇಂದರ ಸಚವಾಲಯದ 
ಅಡಿಯಲಿಿ ಜಾರಿಗ ೆಬ್ಂದ ಯೇಜ್ನೆ? 

Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) is a scheme implemented 

under which Union Ministry?

ಎ. ಆಹಾರ ಸಂಸಾರಣಾ 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚವಾಲಯ
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ಡಿ. ಕೃಷಿ ಸಚವಾಲಯಸಿ. ಮಿೇನ್ನಗಾರಿಕೆ, ಪಶ್ನಸಂಗ ೆೇಪನ ೆಮತ್ 
ಹೆೈನ್ನಗಾರಿಕೆ ಸಚವಾಲಯ

ಬಿ. ಹಣಕಾಸನ ಸಚವಾಲಯ



24)) ಭಾರತವು ವಾಾಪಾರ ಒಪಿಂದಕೆಾ ಸಹಿ ಹಾಕ್ದ ಮೊದಲ ಆಫ್ರರಕನ್ಸ ದ್ೆೇಶ್ ಯಾವುದನ? 
Which is the first African country with which India signed a Trade Agreement?

ಎ. ಮಾರಿಷ್ಟ್ನ್ಸ
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ಡಿ. ಈಜಿಪ್ಿಸಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕಾ

ಬಿ. ಮಡಗಾಸಾರ್



25) ಇತ್ಾೇಚೆಗ ೆನ್ವದ್ೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಡೆಮಕೆ ಮಕೆ ನೆುನ್ಸ ಯಾವ ದ್ೆೇಶ್ದ ಉಪ 
ಪರಧ್ಾನ್ ಮಂತ್ರ ಮತನಾ ವಿದ್ೆೇಶ್ಾಂಗ ಸಚವರಾಗಿದದರನ?

Demeke Mekonnen, who arrived in New Delhi recently, was the Deputy Prime 
Minister and Foreign Minister of which country?

ಎ. ಇಥೆ ೇಪ್ಪಯಾ

SBK KANNADA Daily Current Affairs Timer Quiz ಫೆಬ್ರವರಿ 24,2021

ಡಿ. ಬೆ ಲವಿಯಾಸಿ. ಚಾಡ್

ಬಿ. ನೆೈಜೆರಿಯಾ



ಹಿಂದಿನ್ ಪರಶ್ೆು

ಕನಾಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ಕೃಷಿ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ನ್ಟ ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಿದ್ಾದರೆ?

ಎ. ಸನದಿೇಪ್ 
ಬಿ. ಯಶ್ 
ಸಿ. ಪನನಿೇತ್ 
ಡಿ. ದಶ್ಾನ್

ಎಲಿರಿಗ  ರ್ನ್ಾವಾದಗಳು



ಇಂದಿನ್ ಪರಶ್ೆು 

'ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಥಮ್ -82 ವಷ್ೆ ೇಾನ್ಸ ಕ್ ಸವರಿನ್ಸಮ ಗಾಥಾ' ಪನಸಾಕವನ್ನು ಬಿಡನಗಡೆ 
ಮಾಡಿದವರನ ಯಾರನ?

ಎ.ಪರಕಾಶ್ ಜಾವದ್ೆೇಕರ್
ಬಿ.ನ್ರೆೇಂದರ ಮೊೇದಿ
ಸಿ.ಹರ್ಷಾ ವರ್ಾನ್ಸ
ಡಿ.ಅಮಿತ್ ಶ್ಾ

ಎಲಿರಿಗ  ರ್ನ್ಾವಾದಗಳು


