
11 AUGUST - CURRENT AFFAIRS 2021 

ಎ) ಇರಾಕ್ ಬಿ) ಇರಾನ್
ಸಿ) ಸಿರಿಯಾ ಡಿ) ಕೆನಡಾ
“ನಾಗಸಾಕಿ ದಿನ”ವನನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ??
ಎ) 07 ಆಗಸ್ಟ್ ಬಿ) 09 ಆಗಸ್ಟ್
ಸಿ) 08 ಆಗಸ್ಟ್ ಡಿ) 10 ಆಗಸ್ಟ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಖ್ಬರ್' ಯಾವ ದೆೀಶದ ಮೊದಲ 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದರನ?



ನಿಯಮಗಳು
❖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: 15

❖ ಸಮಯ:10 ಸನಕನೆಂಡ್ಸ್

❖ ವಿಷಯ:Current Affairs

❖ ಸರಣಿ: 11-08-2021

❖ ಟನಲಿಗ್ರೆಂ:@sbkkannada @Karnatakapolice1947

https://telegram.me/SBKKANNADA
https://telegram.me/karnatakapolice1947


🔷BIMSTEC ➺ Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation

🔶EVM ➺ Electronic Voting Machine

🔷VVPAT ➺ Voter-Verified Paper Audit Trail

🔶NOTA ➺ None of the Above

🔷NDA ➺ National Democratic Alliance

🔶UPA ➺ United Progressive Alliance

🔷PPP ➺ Public-Private Partnership

🔶RORO ➺ Roll On / Roll Off

🔷IPPB ➺ India Post Payments Bank

🔶NRC ➺ National Register of Citizens

🔷MoU ➺ Memorandum of Understanding

🔶ODF ➺ Open Defection Free

🔷NGT ➺ National Green Tribunal

🔶NEFRA ➺ National Financial Reporting Authority

🔷SAFAR ➺ System of Air Quality and Weather 
Forecasting

🔶NCRTC ➺ National Capital Region Transport 
Corporation

🔷e-FRRO ➺ e- Foreigner Regional Registration Office

🔶DARPAN ➺ Digital Advancement of Rural Post Office 
for a New India

🔷SFOORTI ➺ Smart Bright Operation Optimation and 
Real-time Information

🔶SPARSH ➺ Scholarship for Promotion of Aptitude and 
Research in Stems as a Hobby

🔷SATHI ➺ Sustainable and Accelerated Adoption of 
Efficient Textile Technology to Help Small Industries



🔶ICAN ➺ International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons

🔷GSTN ➺ Goods and Service Tax Network

🔶VVPAT ➺ Voter-Verifiable Paper Audit Trail

🔷IMPS ➺ Immediate Payment Service

🔶SATH ➺ Sustainable Action for Transforming Human 
Capital

🔷BHIM ➺ Bharat Interface for Money

🔶UDAY ➺Ujjwal DISCOM  Assurance Yojana

🔷UDAN ➺ Ude Desh Ke Aam Nagrik

🔶UJALA ➺ Unnat Jyoti by Affordable LEDs  for All

🔷MUDRA ➺ Micro Units Development and Refinance 
Agency
🔶USTTAD ➺ Upgrading the Skills and Training and 
Traditional Arts/Crafts for Development

🔷AMRUT ➺ Atal Mission for Rejuvenation and Urban 
Transformation

🔶HRIDAY ➺ Heritage City Development and Augmentation

🔷ISIS ➺ Islamic State in Iraq and Al-Sham / Syria

🔶NITI ➺ National institution for transforming India

🔷TRAI ➺ Telecom Regulatory Authority of India

🔶IRDA ➺ Insurance Regulatory and Development Authority

🔷UIDAI ➺ Unique Identification Authority of India

🔶RTGS ➺ Real-Time Gross Settlement

🔷NEFT ➺ National Electronic Fund Transfer

🔶IFSC ➺ Indian Financial System Code

🔷AMRUT ➺ Atal Mission for Rejuvenation  and Urban 
Transformation
🔷ASHA ➺ Accredited  Social Health Activist



1) ನಾಗಸಾಕಿ ದಿನವನನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ?
When is Nagasaki Day celebrated?

ಎ) 07 ಆಗಸ್ಟ್
ಬಿ) 09 ಆಗಸ್ಟ್
ಸಿ) 08 ಆಗಸ್ಟ್
ಡಿ) 10 ಆಗಸ್ಟ್

ಬಿ) 09 ಆಗಸ್ಟ್

• ಜಪಾನಿನ ಪ್ರಧಾನಮ್ಂತ್ರ ಯೀಶಿಹಿಡೆ ಸನಗಾ, ಹಿರೆ ೀಷಿಮಾ ಮ್ತ್ನತ ನಾಗಸಾಕಿಯ ಮೀಲೆ ನಡೆದ ವಿಶವದ 
ಮೊದಲ ಪ್ರಮಾಣನ ಬಾಂಬ್ ಸೆ ಫೀಟದ 76 ನೆೀ ವಾಷಿಿಕೆ ೀತ್ಸವದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸಾಮರಕಕೆೆ ಹಾಜರಾದರನ.



2) ಯಾವ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರ ಕಾಕೆ ೀರಿ ಕಂಡ್ ಹೆಸರನನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ?
Which state government has changed the name of Kakori Kand?

ಎ) ಜಾಖ್ಿಂಡ್
ಬಿ) ಉತ್ತರಾಖ್ಂಡ
ಸಿ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೀಶ
ಡಿ) ಕನಾಿಟಕ

ಸಿ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೀಶ

• ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೀಶ ಸಕಾಿರವು 'ಕಾಕೆ ೀರಿ ಕಾಂಡ್' ಅನನು 'ಕಾಕೆ ೀರಿ ಟೆ್ೈನ್ ಆಕ್ಷನ್' ಎಂದನ ಮ್ರನನಾಮ್ಕರಣ 
ಮಾಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ 'ಕಾಂಡ್' ಪ್ದವು ಭಾರತ್ದ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಹೆ ೀರಾಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಅವಮಾನದ 
ಅರ್ಿವನನು ಸ ಚಿಸನತ್ತದೆ ಎಂದನ ಯನಪಿ ಸಕಾಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಳಿಸಿದಾಾರೆ



3) ಇಂಟನೆಿಟ್ ಆಡಳಿತ್ ವೆೀದಿಕೆ 2021 ಅನನು ಯಾವ ದೆೀಶವು ಆಯೀಜಿಸನತ್ತದೆ?
Which country will host the Internet Governance Forum 2021?

ಎ) ಚಿೀನಾ
ಬಿ) ಭಾರತ್
ಸಿ) ಜಪಾನ್
ಡಿ) ಕೆನಡಾ
ಬಿ) ಭಾರತ್

• ಭಾರತ್ವು ಈ ವರ್ಿದ ಅಕೆ ್ೀಬರ್ 20 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗನವ ಮ್ ರನ ದಿನಗಳವರಗೆ ೆಯೀಜಿಸಲಾಗಿರನವ 
ದೆೀಶದ ಮೊದಲ ಇಂಟನೆಿಟ್ ಆಡಳಿತ್ ವೆೀದಿಕಯೆನನು ಆಯೀಜಿಸನತ್ತದೆ. ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ಸ ಮ್ತ್ನತ ಮಾಹಿತ್ ಮ್ತ್ನತ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೆ ೀಮ್ವಾರ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ ನಿೀಡಿದೆ.



4) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಪ್ ಎನ್ಎಸ್ಟಎ ಮ್ಟ್ದ ಮೊದಲ ಸಭೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತ್ನ?
Where was the first meeting of Deputy NSA level held recently?

ಎ) ದೆಹಲ್ಲ
ಬಿ) ಚಂಡಿೀಗ
ಸಿ) ಕೆ ಲಂಬೆ 
ಡಿ) ಚೆನೆುೈ

ಸಿ) ಕೆ ಲಂಬೆ 

• ನೌಕಾಪ್ಡೆಗಳು ಮ್ತ್ನತ ಕೆ ೀಸ್್ಟ ಗಾಡ್ ಿಗಳ ಜಂಟಿ ವಾಯಯಾಮ್ಗಳ ಮ್ ಲಕ ಕಡಲ ಸನರಕ್ಷತೆ ಮ್ತ್ನತ ಭದರತೆಯನ ಈ 
ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆ ಲಂಬೆ ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಉಪ್ ಎನ್ ಎಸ್ಟ ಎ ಮ್ಟ್ದ ಸಭೆಯ ಕೆೀಂದರಬಿಂದನವಾಗಿದೆ. 
ಕೆ ಲಂಬೆ  ಭದರತಾ ಸಮಾವೆೀಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್, ಮಾಲ್ಲಡೀವ್ಸ್ ಸ ಮ್ತ್ನತ ಶಿರೀಲಂಕಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾವು.



5) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧ್ನರಾದ ಅನನಪ್ಮ್ ಶ್ಾಯಮ್ ಯಾವ ಕೆ್ೀತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದಿರಾಗಿದಾರನ ?
Recently passed away Anupam Shyam was a famous?

ಎ) ಲೆೀಖ್ಕ
ಬಿ) ನಟ
ಸಿ) ಗಾಯಕ
ಡಿ) ಪ್ತ್ರಕತ್ಿ
ಬಿ) ನಟ

• ಅನನಪ್ಮ್ ಶ್ಾಯಮ್ ಓಜಾ ಒಬಬ ಭಾರತ್ೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮ್ತ್ನತ ದ ರದಶಿನ ನಟ, ಅವರನ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 
ಖ್ಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳನನು ನಿವಿಹಿಸನತ್ತದಾರನ. ಅವರನ STAR ಪ್ಲಸ್ಟ ಟಿವಿ ಸರಣಿ ಮ್ನ್ ಕಿೀ ಆವಾಜ್ ಪ್ರತ್ಜ್ಞಾದಲಿ್ಲ 
ಠಾಕ ರ್ ಸಜಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಂಡರನ.



6) ಯಾವ ರಾಜಯದ ಪ್ರಸಿದಿ ಶಿಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಟ ಬನಾಜಿಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧ್ನರಾಗಿದಾಾರೆ?
Which state's famous sculptor PS Banarji has passed away recently?

ಎ) ಅಸಾಸಂ
ಬಿ) ಕೆೀರಳ
ಸಿ) ಪ್ಶಿಿಮ್ ಬಂಗಾಳ
ಡಿ) ಕನಾಿಟಕ
ಬಿ) ಕೆೀರಳ

• ಖ್ಾಯತ್ ಕೆೀರಳ ವಯಂಗಯಚಿತ್ರಕಾರ, ಶಿಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ನತ ಜಾನಪ್ದ ಗಾಯಕ, ಪಿ.ಎಸ್ಟ. ಬನಾಜಿಿ ನಿಧ್ನರಾಗಿದಾಾರೆ.
• ಲಲ್ಲತ್ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೆಲೆ ೀಶಿಪ್ ಪ್ಡೆದಿರನವ ಬನಾಜಿಿ ಅವರನ ವೆಂಗನ ರನ ಮ್ತ್ನತ ಕೆ ಡನಮಾನ್ ನಲ್ಲಿನ 
ಅಯಯಂಕಾಳಿ ಮ್ತ್ನತ ಬನದಿನ ಶಿಲಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರನವಾಸಿಯಾಗಿದಾರನ. 

• ಜನಪಿರಯ 'ತಾರಕ ಪೆನಾುಲೆ' ಸೆೀರಿದಂತೆ ಜಾನಪ್ದ ಗಿೀತೆಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಅವರನ ಹೆಸರನವಾಸಿಯಾಗಿದನಾ, ಅವರನ
ಐಟಿ ಸಂಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರಫಿಕ್ ಡಿಸೆೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡನತ್ತದಾರನ.



7) ಆಂತ್ರಿಕ ಬಾರಂಡ್ ಹೆ ೀಮ್ ಲೆೀನ್ ನ ಮೊದಲ ಬಾರಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಯಾರನ?
Who has become the first brand ambassador of interior brand Homelane?

ಎ) ಅಕ್ಷಯ್ ಕನಮಾರ್
ಬಿ) ವಿರಾಟ್ ಕೆ ಹಿಿ
ಸಿ) ಮ್ಹೆೀಂದರ ಸಿಂಗ್ ಧೆ ೀನ
ಡಿ) ಸನರೆೀಶ್ ರೆೈನಾ

ಸಿ) ಮ್ಹೆೀಂದರ ಸಿಂಗ್ ಧೆ ೀನ

• ಹೆ ೀಮ್ ಇಂಟಿೀರಿಯಸ್ಟಿ ಬಾರಂಡ್ ಹೆ ೀಮ್ ಲೆೀನ್ ಮ್ಹೆೀಂದರ ಸಿಂಗ್ ಧೆ ೀನಿಯಂದಿಗೆ ಮ್ ರನ 
ವರ್ಿಗಳ ಕಾಯಿತ್ಂತ್ರದ ಪಾಲನದಾರಿಕೆಯನನು ಇಕಿವಟಿ ಪಾಲನದಾರ ಮ್ತ್ನತ ಬಾರಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ 
ಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿದೆ. 

• ಪಾಲನದಾರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಧೆ ೀನಿ ಹೆ ೀಮ್ ಲೆೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಕಿವಟಿಯನನು ಹೆ ಂದಿದಾಾರೆ ಮ್ತ್ನತ
ಕಂಪ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಬಾರಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲದಾಾರೆ.



8) ಯಾವ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರ ವಂದನಾ ಕಟ್ಾರಿಯಾ ಅವರನನು ಬಾರಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೆೀಮಿಸಿದೆ?
Which state government has appointed Vandana Kataria as the brand ambassador?

ಎ) ಪ್ಂಜಾಬ್
ಬಿ) ಉತ್ತರಾಖ್ಂಡ್
ಸಿ) ಹರಿಯಾಣ
ಡಿ) ಕನಾಿಟಕ

ಬಿ) ಉತ್ತರಾಖ್ಂಡ್

• ಟೆ್ ೀಕಿಯ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ಸ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ೀಯ ಮ್ಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತ್ಂಡದ ಸದಸೆಯಯಾಗಿದಾ ಉತ್ತರಾಖ್ಂಡದ ವಂದನಾ 
ಕಟ್ಾರಿಯಾ ಅವರನನು ರಾಜಯದ ಮ್ಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ್ಯ ಬಾರಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

• ರಾಜಯಪಾಲರನ: ಬೆೀಬಿ ರಾಣಿ ಮೌಯಿ
• ಮ್ನಖ್ಯಮ್ಂತ್ರ: ಪ್ನರ್ೆರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ



9) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ್ ಮ್ತ್ನತ ಯಾವ ದೆೀಶದ ನೌಕಾಪ್ಡೆ ದಿವಪ್ಕ್ಷೀಯ ವಾಯಯಾಮ್ 'ಜಾಯೆದ್ ತ್ಲಾವರ್ 2021' 
ನಡೆಸಿದೆ?
Recently India and which country's navy has conducted a bilateral exercise 'Zayed 
Talwar 2021'?
ಎ) ಆಸೆಾೀಲ್ಲಯಾ
ಬಿ) ನ ಯಜಿಲಾಯಂಡ್
ಸಿ) ಯನಎಇ
ಡಿ) ಕೆನಡಾ

ಸಿ) ಯನಎಇ

• ಭಾರತ್ೀಯ ನೌಕಾಪ್ಡೆ ಮ್ತ್ನತ ಯನಎಇ ನೌಕಾಪ್ಡೆಯನ ದಿವಪ್ಕ್ಷೀಯ ನೌಕಾಪ್ಡೆ ‘ಜಾಯೆದ್ ತ್ಲಾವರ್ 2021’ 
ಅನನು ಆಗಸ್ಟ್ 07, 2021 ರಂದನ ಅಬನಧಾಬಿಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿತ್ನ. 

• 'ಜಾಯೆದ್ ತ್ಲಾವರ್ 2021' ನೌಕಾಪ್ಡೆಯ ಮ್ನಖ್ಯ ಉದೆಾೀಶವು ಎರಡನ ನೌಕಾಪ್ಡೆಗಳ ನಡನವೆ ಪ್ರಸಿರ 
ಕಾಯಿಸಾಧ್ಯತೆ ಮ್ತ್ನತ ಸಿನಜಿಿ ಹೆಚಿಿಸನವುದನ.



10) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಖ್ಬರ್' ಯಾವ ದೆೀಶದ ಮೊದಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದರನ?
Recently 'Mohammad Mokhber' has become the first Vice President of which 
country?

ಎ) ಇರಾಕ್
ಬಿ) ಇರಾನ್
ಸಿ) ಸಿರಿಯಾ
ಡಿ) ಕೆನಡಾ
ಬಿ) ಇರಾನ್
• ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಖ್ಬರ್ ಡೆಜನಫಲ್ಲ ಇರಾನಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದನಾ, ಇರಾನ್ ನ ಪ್ರಸನತತ್ ಮೊದಲ 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದಾಾರ.ೆ 

• ಅವರನ ಹಿಂದೆ ಇಮಾಮ್ ಖೆ್ ಮೀನಿಯವರ ಆದೆೀಶದ ಮ್ರಣದಂಡನೆಯ ಮ್ನಖ್ಯಸೆರಾಗಿದಾರನ, 
ಸಿನಾ ಬಾಯಂಕ್ ನ ಮ್ಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಮ್ತ್ನತ ಖ್ನಜೆಸಾತನ್ ಪಾರಂತ್ಯದ ಉಪ್ ಗವನಿರ್ ಆಗಿದಾರನ. 
ಅವರನ ಇರಾನ್ ನ ಡೆಜ್ ಫನಲ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರನ.



11) 'The Year That was not – The Diary of 14 Year Gold' ಪ್ನಸತಕವನನು ಯಾರನ ಬರೆದಿದಾಾರೆ?

Who has written the book ‘The Year That was not – The Diary of 14 Year Gold’?

ಎ) ಅಮಿತಾಬ್ ಗೆ ೀಶ್
ಬಿ) ಪಿಯ ಷ್ ಮಿತ್ತಲ
ಸಿ) ಬಿರಶ್ಾ ಜೆೈನ್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ  ಇಲಿ
ಸಿ) ಬಿರಶ್ಾ ಜೆೈನ್

• ಹಿರಿಯ ನಟ ಶಬಾನಾ ಆಜಿಮ ಅವರನ "ದಿ ಇಯರ್ ದಟ್ ಇಟ್-ದಿ ಡೆೈರಿ ಆಫ್ ಎ 14-ಇಯರ್" ಎಂಬ 
ಪ್ನಸತಕವನನು ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಾರೆ, ಇದನನು ಕೆ ೀಲೆತಾ ಹನಡನಗಿ ಬಿರಶ್ಾ ಜೆೈನ್ ಬರೆದಿದಾಾರೆ.

• ಈ ಪ್ನಸತಕವನನು 14 ವರ್ಿದ ಹನಡನಗಿ ಬರೆದಿದನಾ, ಇದನ ಕಳದೆ ವರ್ಿ ಕೆ ೀವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರೆ ೀಗ 
ಹರಡನತ್ತದಾಂತೆ ತ್ನು ಕಣನುಗಳಿಂದ ಕಂಡ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ದಿನಗಳನನು ವಿವರಿಸನತ್ತದೆ.



12) 2021 ರ ಅಂತಾರಾಷಿಾೀಯ ಸೆೀನಾ ಆಟಗಳನನು ಎಲ್ಲಿ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗನವುದನ?
Where will the International Army Games 2021 be organized?

ಎ) ಯನಎಸ್ಟಎ
ಬಿ) ರಷ್ಾಯ
ಸಿ) ಜಪಾನ್
ಡಿ) ಕೆನಡಾ
ಬಿ) ರಷ್ಾಯ

• 2021 ರ ಅಂತಾರಾಷಿಾೀಯ ಸೆೀನಾ ಕಿರೀಡಾಕ ಟದ 7 ನೆೀ ಆವೃತ್ತಯನ ರಷ್ಾಯದಲ್ಲಿ 22 ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಿಂದ 20
ಸೆಪೆ್ಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. 2021 ಕಿರೀಡಾಕ ಟದಲ್ಲಿ ಹನೆ ುಂದನ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಧೆಿಯನನು
ಆಯೀಜಿಸಲಾಗನವುದನ.

• ರಾಜಧಾನಿ: ಮಾಸೆ ೆೀ
• ಜನಸಂಖೆ್ಯ: 14.44 ಕೆ ೀಟಿ (2019) ವಿಶವ ಬಾಯಂಕ್
• ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ: ವಾಿಡಿಮಿರ್ ಪ್ನಟಿನ್



13) ಸೆೈಕಲ ಥಾನ್ ಪೆ ರೀಗಾರಂ 'ಪೆಡಲ ಫಾರ್ ದಲ' ಅನನು ಎಲ್ಲಿ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ?
Where has the cyclothon program 'Pedal for Dal' been organized?

ಎ) ದೆಹಲ್ಲ
ಬಿ) ಲಡಾಖ್
ಸಿ) ಜಮ್ನಮ ಮ್ತ್ನತ ಕಾಶಿೀರ
ಡಿ) ಕನಾಿಟಕ
ಸಿ) ಜಮ್ನಮ ಮ್ತ್ನತ ಕಾಶಿೀರ

• ಜೆ & ಕೆ ಎಲ ಜಿ ಮ್ನೆ ೀಜ್ ಸಿನಾಾ ದಾಲ ಸರೆ ೀವರದ ತ್ೀರದಿಂದ ಸೆೈಕೆ ಿೀಥಾನ್ ಈವೆಂಟ್ 'ಪೆಡಲ ಫಾರ್
ದಲ' ಅನನು ಫಾಿಯಗ್ ಮಾಡಿದರನ. 

• ಕೆೀಂದಾರಡಳಿತ್ ಪ್ರದೆೀಶವಾದ ಜಮ್ನಮ ಮ್ತ್ನತ ಕಾಶಿೀರದಲ್ಲ,ಿ ಲೆಫಿ್ನೆಂಟ್ ಗವನಿರ್ ಮ್ನೆ ೀಜ್ ಸಿನಾಾ ಇಂದನ 
ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ ವಿದಲ್ಲಿ ದಾಲ ಸರೆ ೀವರದ ತ್ೀರದಿಂದ ಸೆೈಕೆ ಿೀಥಾನ್ ಕಾಯಿಕರಮ್ 'ದಳಕೆೆ 
ಪೆಡಲ' ಅನನು ಫಾಿಯಗ್ ಮಾಡಿದರನ.



14) ಯಾವ ಐಐಟಿ ಕಡಿಮ ವೆಚಿದ ನಿೀರನ ಶನದಿಿೀಕರಣ ಘಟಕವನನು ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಿದೆ?
Which IIT has developed a low cost water purification unit?

ಎ) ಐಐಟಿ ದೆಹಲ್ಲ
ಬಿ) ಐಐಟಿ ಜೆ ೀಧ್ಪ್ನರ
ಸಿ) ಐಐಟಿ ಕಾನನಿರ
ಡಿ) ಐಐಟಿ ಮ್ದಾರಸ್ಟ
ಬಿ) ಐಐಟಿ ಜೆ ೀಧ್ಪ್ನರ

• ಭಾರತ್ೀಯ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸೆೆಗಳು ಭಾರತ್ದಾದಯಂತ್ ಇರನವ ಸಾವಯತ್ತ ಸಾವಿಜನಿಕ ತಾಂತ್ರಕ 
ವಿಶವವಿದಾಯಲಯಗಳಾಗಿವೆ.

• ಅವರನ ಇನಿಸಿಟ ಯಟ್ ಆಫ್ ಟೆ್ಕಾುಲಜಿ ಆಕ್್, 1961 ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಸಲಿಡನತಾತರೆ, ಇದನ ಅವರನನು
ರಾಷಿಾೀಯ ಮ್ಹತ್ವದ ಸಂಸೆೆಗಳಂೆದನ ಘ ೀಷಿಸಿದೆ ಮ್ತ್ನತ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಕತ್ಿವಯಗಳು ಮ್ತ್ನತ 
ಆಡಳಿತ್ದ ಚೌಕಟ್ನನು ನಿೀಡನತ್ತದೆ



15) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜಯದ ಮ್ನಖ್ಯಮ್ಂತ್ರ ಇ ನಗರ ಮೊಬೆೈಲ ಆಪ್ ಅನನು ಪಾರರಂಭಿಸಿದಾಾರೆ?
Recently the Chief Minister of which state has launched eNagar Mobile App?

ಎ) ಕೆೀರಳ
ಬಿ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೀಶ
ಸಿ) ಗನಜರಾತ್
ಡಿ) ಕನಾಿಟಕ
ಸಿ) ಗನಜರಾತ್

• ಗನಜರಾತ್ ಮ್ನಖ್ಯಮ್ಂತ್ರ ವಿಜಯ್ ರ ಪಾನಿ ಇನಗರ ಮೊಬೆೈಲ ಅಪಿಿಕೆೀಶನ್ ಮ್ತ್ನತ ಪೆ ೀಟಿಲ ಅನನು
ಪಾರರಂಭಿಸಿದಾಾರೆ.

• ಆಸಿತ ತೆರಿಗೆ, ವೃತ್ತಪ್ರ ತೆರಿಗೆ, ನಿೀರನ ಮ್ತ್ನತ ಒಳಚರಂಡಿ, ದ ರನಗಳು ಮ್ತ್ನತ ಕನಂದನಕೆ ರತೆಗಳ ಪ್ರಿಹಾರ, 
ಕಟ್ಡದ ಅನನಮ್ತ್, ಅಗಿುಶ್ಾಮ್ಕ ಮ್ತ್ನತ ತ್ನತ್ನಿ ಸೆೀವೆಗಳು ಸೆೀರಿದಂತೆ 52 ಸೆೀವೆಗಳನನು ಹೆ ಂದಿರನವ 10
ಮಾಡ ಯಲ ಗಳನನು ಈ ನಗರ ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ.

• ಗನಜರಾತ್ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ ಮಿರ್ನ್ ಅನನು ಇ ನಗರ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ನೆ ೀಡಲ ಏಜೆನಿಸಯಾಗಿ ನೆೀಮಿಸಲಾಗಿದೆ.



ನನನನೆ  ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು 

1)ಟೆ ೋಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲಿ ಚಿನನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೋಯ ಯಾರು ?

2)ಟೆ ೋಕಿಯ 2020 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲಿ ಹಾಕಿಯಲಿ ಕಿಂಚಿನ ಪದ್ಕವನುನ ಗೆಲ್ಿಲ್ು ಭಾರತ ಯಾವ 
ರಾಷ್ಟ್ರವನುನ ಸೆ ೋಲಸಿದೆ? 

3)ಲ್ವ್ಲಿನಾ ಬೆ ಗೆ ೊಹೆೈನ್ ಯಾರು ?



ಇೆಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು 

1)ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಯದ್ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದ್ು?

2)ಮಾಸೆ ಕೋ ಯಾವ ದೆೋಶದ್ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾಗಿದೆ ?

3)ಜಮ್ುು ಮ್ತುು ಕಾಶ್ಮೀರ ದ್ ಗವನೊರ್ ಯಾರು?



ಇಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕ್ವಿಜ್ : ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಮೇ ೨೦೨೧ ತಂಗಳ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕ್ವಿಜ್  : ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕರ್ಾಾಟಕ ಪನ ೇಲಿಸ್ ಮಾದ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕ್ವಿಜ್: ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ರನೈಲ್ನಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಗನ ಪ್ರಶ್ನ್ೆೇತರಗಳು : ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ 

FDA/SDA ಮಾದ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ತರಕನ ಸರಣಿ: ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಪ್ರಸತುತ ಉದನ ಯೇಗ ಸತದಿಿಗಳು : ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ 

INSTAGRAM ನಲಿಿ ಫಾಲ್ನ ೇ ಮಾಡಿ : ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಮ್ಮ ಆರ್ನಿೈನ್ ಸನ ಟೇರ್ :ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಫನೇಸತುಕ್ ಪನೇಜ್ ಫಾಲ್ನ ಿೇ ಮಾಡಿ :ಇಲಿಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ 

https://www.kpscjunction.in/search/label/DAILY%20QUIZ?&max-results=5
https://bit.ly/3uAeJnK
https://sbkkannada.com/category/karnataka-state-police/
https://sbkkannada.com/category/ekalavya-one-vision-one-dream/
https://www.kpscjunction.in/search/label/FDA%20AND%20SDA
https://www.kpscjunction.in/search/label/Job%20news?&max-results=5
https://www.instagram.com/sbkkannada/
https://www.instamojo.com/sbk1857/
https://www.facebook.com/sbkkannada

