
12 AUGUST - CURRENT AFFAIRS 2021 

ಎ) ಟ್ವಿಟರ್                            ಬಿ) ಫ ೇಸ ಬುಕ್
ಸಿ) ಟ್ವಕ್ ಟಾಕ್                         ಡಿ) ವಾಟಪ್
ಕ್ಾಾಶಿಫಿಯ ಬಾರಾಂಡ್ ಅಾಂಬಾಸಿಡರ್ ಯಾರು?

ಎ) ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್                    ಬಿ)  ಧ  ೇನಿ
ಸಿ) ರಾಜಕುಮಾರ ರಾವ್                   ಡಿ) ದ್ಾರವಿಡ್

ಪ್ರಪ್ಾಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹ ಚುು ಡೌನ ಲ  ೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಆ್ ?



ನಿಯಮಗಳು
❖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: 15

❖ ಸಮಯ:10 ಸನಕನೆಂಡ್ಸ್

❖ ವಿಷಯ:Current Affairs

❖ ಸರಣಿ: 12-08-2021

❖ ಟನಲಿಗ್ರೆಂ:@sbkkannada @Karnatakapolice1947

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


🔶COBRA ➺ Commando Battalion for Resolute Action

🔷MNREGA ➺ Mahatma Gandhi National Rural 
Employment Guarantee Act

🔶IMEI ➺ International Mobile Equipment Identity

🔷SEBI ➺ Securities and Exchange Board of India

🔶DRDO ➺ Defence Research and Development 
Organisation

🔷NDB ➺ National Development Bank

🔶CIC ➺ Central Information Commission

🔷CNG ➺ Compressed Natural Gas

🔶DTH ➺ Direct to Home

🔷NRI ➺ Non-Resident Indian

🔶FCNR ➺ Foreign Currency Non-Resident Account

▪️Cricket:

Ashes Cup, Asia Cup, C.K. Naidu Trophy, Deodhar Trophy, 
Duleep Trophy, Gavaskar Border Trophy, G.D. Birla 
Trophy, Gillette Cup, ICC World Cup, Irani Trophy, 
Jawaharlal Nehru Cup, Rani Jhansi Trophy, Ranji Trophy, 
Rohinton Barcia Trophy, Rothmans Cup, Sahara Cup, 
Sharjah Cup, Singer Cup, Titan Cup, Vijay Hazare Trophy, 
Vijay Merchant Trophy, Wisden Trophy, Wills Trophy.

▪️Hockey:

Sultan Azlan Shah Cup, Aga Khan Cup, Maharaja Ranjit 
Singh Gold Cup, Dhyanchand Trophy, Nehru Trophy, 
Sindhia Gold cup, Murugappa Gold Cup, Wellington Cup 
etc, Stanley Cup

▪️Badminton:

Amrit Diwan Cup, Asia Cup, Chaddha Cup, European Cup, 
Harilela Cup, Ibrahim Rahimatillah Challenger Cup, Konica 
Cup, Sophia Cup, Kitiakara Cup, Malaysian Open, Thomas 
Cup (men) Uber Cup (women), Yonex Cup



▪️Table Tennis

Asian Cup, Marcel Corbillon Cup, Pithapuram Cup (men), 
Swaythling Cup (men), Travancore Cup (women), U Thant 
Cup, Berna Bellack Cup, Corbillion Cup (women), Electra 
Gold Cup, Gasper-Guest Prize, Grand Prix, Jayalaxmi Cup 
(women), Kamala Ramanunjan Cup, World Cup.

▪️Lawn Tennis:

Davis Cup, Australian Open, French Open, Wimbledon, US 
Open, Heineken Cup

▪️Golf:

Canada Cup, Eisenhower Trophy, Inter-Continental Cup, 
Muthiah Gold Cup, Nomura Trophy, Paralamdi Trophy, 
President's Trophy, Prince of Wales Cup, Ryder Cup, 
Solheim Cup, Topolino Trophy, Walker Cup, Waterford 
Crystal Trophy, World Cup.

▪️Horse Racing:
Beresford Cup, Blue Riband, Derby, Grand National Cup

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲಿ್ಕ್ರಿಕಟೆ್್ಸೆೇರ್ಪಡೆಗೆ್ರ್ಿಯತ್ನ್ಮಾಡುವುದಾಗಿ್
ಘ ೇಷಿಸಿದ್ಐಸಿಸಿ

2028ರ್ಲಾಸ್್ಏಿಂಜಲೇಸ್್ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲಿ್ಕ್ರಿಕಟೆ್್ಸೆೇರ್ಪಡೆ್
ಮಾಡಲು್ರ್ಿಯತ್ನನಸುತ್ನಿರುವುದಾಗಿ್ಅಿಂತ್ರರಾಷಿರೇಯ್ಕ್ರಿಕಟೆ್್
ಕೌನ್ಸಸಲ್್(ಐಸಿಸಿ) ಮಿಂಗಳವಾರ್ತ್ನಳಿಸಿದೆ.

2022ರಲಿ್ಬರ್ಪಿಂಗ್ಹ್ಾಾಮ್ನಲಿ್ನಡೆಯುವ್ಕಾಮನ್ವೆಲಿ್್
ಕ್ರಿೇಡಾಕ ಟದಲಿ್ಮಹಿಳಾ್ಕ್ರಿಕಟೆ್್ಅನುನ್ಸೆೇರಿಸಲು್ಈಗಾಗಲೆೇ್
ನ್ಸರ್ಪರಿಸಲಾಗಿದ.ೆ

1900ರಲಿ್ನಡೆದಿದದ್ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲಿ್ಕ್ರಿಕಟೆ್್ಕ ಡ್ಇತ್ುಿ. ಆಗ್
ನಡೆದಿದದ್ಎರಡು್ದಿನಗಳ್ರ್ಿಂದಾದಲಿ್ಇಿಂಗೆಿಿಂಡ್್ತ್ಿಂಡವು್
ಫ್ಾಿನಸ್್ವಿರುದಧ್ಜಯಿಸಿತ್ುಿ.

ಐಸಿಸಿ್ಮುಖ್ಾಸಥ್:- ಗೆಿಗ್್ಬಾಕೆಿಪ
ಬಿಸಿಸಿಐ್ಕಾಯಪದರ್ಶಪ್:- ಜಯ್್ಶಾ



1) ವಿಶ್ಿ  ಜ ೈವಿಕ ಇಾಂಧನ ದಿನವನುು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದ್ ?
When is the World Biofuel Day celebrated?

ಎ) 09 ಆಗಸ್
ಬಿ) 10 ಆಗಸ್
ಸಿ) 08 ಆಗಸ್
ಡಿ) 11 ಆಗಸ್

ಬಿ) 10 ಆಗಸ್

• ಪ್ಳ ಯುಳಿಕ್  ಇಾಂಧನಗಳಿಗ  ಪ್ಯಾಾಯವಾಗಿ ಕ್ ಲಸ ಮಾಡುವ ಅಸಾಾಂಪ್ರ ದ್ಾ ಯಿಕ ಇಾಂಧನ ಮ ಲಗಳ ಬಗ ೆ  
ಜಾಗೃತಿ ಮ ಡಿಸಲು ಪ್ರ ತಿ ವರ್ಾ ಆಗಸ್  10 ರಾಂದು ವಿಶ್ಿ  ಜ ೈವಿಕ ಇಾಂಧನ ದಿನವನುು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದ್ .

• ವಿಶ್ಿ  ಜ ೈವಿಕ ಇಾಂಧನ ದಿನ 2021 ರ ವಿರ್ಯವು "ಉತ್ತ ಮ ಪ್ರಿಸರಕ್ಾಾಗಿ ಜ ೈವಿಕ ಇಾಂಧನಗಳ ಪ್ರ ಚಾರವನುು 
ಆಧರಿಸಿದ್ .



2) ಇತಿತ ೇಚ ಗ  ಯಾವ ರಾಜಾ ಸಕ್ಾಾರ ಪ್ರ ವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಆ್ ಅಭಿವೃ ದಿಪಪ್ಡಿಸಲು ನಿಧಾರಿಸಿದ್ ?
Recently which state government has decided to develop an app for tourists?

ಎ) ಅಸಾಪಾಂ
ಬಿ) ಉತ್ತ ರಾಖಾಂಡ
ಸಿ) ದ್ ಹಲ್ಲ
ಡಿ) ಕರ್ಾಾಟಕ

ಸಿ) ದ್ ಹಲ್ಲ

• ಲ ಫಿ್ ರ್ ಾಂಟ್ ಗವನಾರ್: ಅನಿಲ್ ಬ ೈಜಾಲ್, ಐಎಎಸ]
• ಮುಖಾಮಾಂತಿರ: ಅರವಿಾಂದ ಕ್ ೇಜ್ರರ ವಾಲ್ (ಎಎಪಿ)
• ಉಪ್ ಮುಖಾಮಾಂತಿರ: ಮನಿೇಶ್ ಸಿಸ  ೇಡಿಯಾ (ಎಎಪಿ)



3) ಸುಧಾರಿತ್ ಭ  ಚಿತ್ರ ಣ ಉಪ್ಗರ ಹ ಜ್ರಸಾಾಟ್ -1 ಅನುು ಉಡಾವಣ  ಮಾಡಲು ಯಾವ ದ್ ೇಶ್ ನಿಧಾರಿಸಿದ್ ?
Which country has decided to launch advanced earth imaging satellite GISAT-1?

ಎ) ಚಿೇರ್ಾ
ಬಿ) ಭಾರತ್
ಸಿ) ಜಪಾನ
ಡಿ) ಫಾರ ನಪ

ಬಿ) ಭಾರತ್

• ಜ್ರಸಾಾಟ್ -1 ಅನುು ಆಾಂಧರ ಪ್ರದ್ ೇಶ್ದ ಶಿರೇಹರಿಕ್  ೇಟಾದ ಸತಿೇಶ್ ಧವನ ಬಾಹಾಾಕ್ಾಶ್ ಕ್ ೇಾಂದರದಿಾಂದ ಉಡಾವಣ  
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದ್ . ಭಾರತ್ವು ಸಾಿತ್ಾಂತ್ರಯ ದಿನವನುು ಆಚರಿಸುವ ಕ್ ಲವ ೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಬಾಹಾಾಕ್ಾಶ್ 
ವಲಯವು ದ್ ೇಶ್ದ ಮೊದಲ ಭ  ವಿೇಕ್ಷಣಾ ಉಪ್ಗರಹವನುು (EOS) ಉಡಾಯಿಸುವ ಮ ಲಕ ಇತಿಹಾಸವನುು 
ಸೃಷ್ಟ್ ಸುತ್ತದ್ .



4) ಇತಿತ ೇಚ ಗ  ಪ್ರ ಪ್ಾಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹ ಚುು ಡೌನ ಲ  ೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಆ್ ಯಾವುದು?
Which has become the most downloaded app in the world recently?

ಎ) ಟ್ವಿ ಟರ್
ಬಿ) ಫ ೇಸ ಬುಕ್
ಸಿ) ಟ್ವಕ್ ಟಾಕ್
ಡಿ) ಯಾವುದ  ಇಲಿ

ಸಿ) ಟ್ವಕ್ ಟಾಕ್

• ಟ್ವಕ್ ಟಾಕ್ ಅನುು ಚಿೇರ್ಾದಲ್ಲಿ ಡೌಯಿನ ಎಾಂದು ಕರ ಯಲಾಗುತ್ತದ್ , ಇದು ವಿೇಡಿಯೊ ಹಾಂಚಿಕ್  ಕ್ ೇಾಂದಿರೇಕೃತ್ ಸಾಮಾಜ್ರಕ 
ರ್ ಟಿ ರ್ಾಾಂಗ್ ಸ ೇವ ಯಾಗಿದುು, ಚಿೇನಿೇ ಕಾಂಪ್ನಿ ಬ ೈಟ್ ಡಾಾನಪ ಒಡ ತ್ನದಲ್ಲಿದ್ . 

• ಹದಿರ್ ೈದು ಸ ಕ್ ಾಂಡುಗಳಿಾಂದ ಮ ರು ನಿಮಿರ್ಗಳ ಅವಧಿಯನುು ಹ  ಾಂದಿರುವ ನೃ ತ್ಾ, ಹಾಸಾ ಮತ್ುತ ಶಿಕ್ಷಣದಾಂತ್ಹ ವಿವಿಧ 
ರ್ರು-ರ ಪ್ದ ವಿೇಡಿಯೊಗಳನುು ಮಾಡಲು ಸಾಮಾಜ್ರಕ ಮಾಧಾಮ ವ ೇದಿಕ್ ಯನುು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದ್ .



5) 'ಮೈ ಓನ ಮಜಗಾನ' ಪ್ುಸತ ಕವನುು ಬರ ದವರು ಯಾರು?
Who has written the book ‘My Own Mazagon’?

ಎ) ಕ್ ೇತ್ನ ಆನಾಂದ್
ಬಿ) ರಮೇಶ್ ಬಾಬು
ಸಿ) ಅಶ  ೇಕ್ ರ ಡಿಿ
ಡಿ) ಅಮಿತಾಬ್ ಗ  ೇಶ್

ಬಿ) ರಮೇಶ್ ಬಾಬು

• ಕ್ಾಾಪ್್ನ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಇತಿತೇಚ ಗ  ಭಾರತಿೇಯ ರ್ೌಕ್ಾಪ್ಡ  ಮತ್ುತ ಮಜಗಾನ ಡಾಕ್ ಸ ೇವ  ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಾಂಬ ೈನಿಾಂದ 
ನಿವೃತ್ತರಾದರು.

• ಕ್ ೇರಳ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತಿತದ್ಾುರ , ಸಾಮಾಜ್ರಕ ಸ ೇವ , ಪ್ರಾಂಪ್ರ ಸಾಂರಕ್ಷಣ , ತ  ೇಟಗಾರಿಕ್  ಮತ್ುತ ಬರವಣಿಗ ಯಲ್ಲಿ
ತ್ಮಮ ಆಸರ್ತಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತಿತದ್ಾುರ 



6) ಯಾವ ರಾಜಾದ ಹ ೈಕ್  ೇಟ್ಾ ರ್ಾಾಯಮ ತಿಾ ಪಿ ಕ್ ೇಶ್ವ ರಾವ್ ಇತಿತ ೇಚ ಗ  ನಿಧನರಾಗಿದ್ಾುರ ?
Which state's High Court Justice P Keshava Rao has passed away recently?

ಎ) ಅಸಾಪ ಾಂ
ಬಿ) ತ ಲಾಂಗಾಣ
ಸಿ) ಪ್ಶಿು ಮ ಬಾಂಗಾಳ
ಡಿ) ಕರ್ಾಾಟಕ

ಬಿ) ತ ಲಾಂಗಾಣ

• ತ ಲಾಂಗಾಣ ಹ ೈಕ್  ೇಟ್ ಾನ ಹಾಲ್ಲ ರ್ಾಾಯಾಧಿೇಶ್ರಾದ ರ್ಾಾಯಮ ತಿಾ ಪ  ಟಿ ಪ್ಲ್ಲಿ ಕ್ ೇಶ್ವ ರಾವ್ 
ಸ  ೇಮವಾರ ಮುಾಂಜಾರ್  ನಿಧನರಾಗಿದ್ಾುರ . 

• ಅವರು ಒಾಂದು ವರ್ಾದಿಾಂದ ತಿೇವರ  ಅರ್ಾರ  ೇಗಾದಿಾಂದ ಬಳಲುತಿತ ದುರು ಮತ್ುತ ವ ೈದಾರ್ೇಯ ಚಿರ್ತ ಪ ಯಲ್ಲಿ ಇದು ರು.



7) ಯಾವ ಬಾಾಾಂಕ್ ತ್ನು ಮುಖಾ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯಾಗಿ ಮಹ ೇಶ್ ರಾಮಮ ತಿಾಯನುು ರ್ ೇಮಿಸಿದ್ ?
Which bank has appointed Mahesh Ramamoorthy as its Chief Information Officer?

ಎ) ಎಸ ಬಿಐ ಬಾಾಾಂಕ್
ಬಿ) ಎಚ ಡಿಎಫ ಸಿ ಬಾಾಾಂಕ್
ಸಿ) ಯೆಸ ಬಾಾಾಂಕ್
ಡಿ) ಕ್ ನರಾ ಬಾಾಾಂಕ್

ಸಿ) ಯೆಸ ಬಾಾಾಂಕ್

• ಯೆಸ ಬಾಾಾಂಕ್ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ಭಾರತ್ದ ಮುಾಂಬ ೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಧಾ ನ ಕಚ ೇರಿ ಹ  ಾಂದಿರುವ ಭಾರತಿೇಯ ಖಾಸಗಿ
ವಲಯದ ಬಾಾಾಂಕ್ ಆಗಿದುು ಇದನುು 2004 ರಲ್ಲಿ  ರಾಣಾ ಕಪ್ ರ್ ಮತ್ುತ ಅಶ  ೇಕ್ ಕಪ್ ರ್ 
ಸಾಾ ಪಿಸಿದರು.

• ಸಿಇಒ: ಪ್ರ ಶಾಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ (6 ಮಾಚಾ 2020–)
• ಸಾಾ ಪ್ಕ: ರಾಣಾ ಕಪ್ ರ್



8) ಇತಿತ ೇಚ ಗ  ಯಾವ ರಾಜಾದ ಮುಖಾಮಾಂತಿರ ಡಿಜ್ರಟಲ್ ಮೊರ್  ಗಾರ ಫ ಅನುು ಅರ್ಾವರಣಗ  ಳಿಸಿದ್ಾುರ ?
Recently the Chief Minister of which state has unveiled the digital monograph?

ಎ) ಪ್ಾಂಜಾಬ್
ಬಿ) ರಾಜಸಾಾ ನ
ಸಿ) ಹರಿಯಾಣ
ಡಿ) ಕರ್ಾಾಟಕ

ಬಿ) ರಾಜಸಾಾ ನ

• ರಾಜಸಾಾ ನ ಮುಖಾಮಾಂತಿರ ಅಶ  ೇಕ್ ಗ ಹ  ಿ ೇಟ್ ಸ  ೇಮವಾರ ಸಾಿ ತ್ಾಂತ್ರಯ ಹ  ೇರಾಟಗಾರರ ಡಿಜ್ರಟಲ್
ಮೊರ್  ಗಾರ ಫ ಗಳನುು ಅರ್ಾವರಣಗ  ಳಿಸಿದರು ಮತ್ುತ ಅವರು ಯು ವಕರಿಗ  ಸ ೂ ತಿಾ ನಿೇಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಮುಖ 
ಪಾತ್ರ  ವಹಿಸುತಾತರ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದರು.

• ರಾಜಾಪಾಲರು: ಕಲಾರ ಜ್ ಮಿಶಾರ
• ರಾಜಧಾನಿ: ಜ ೈಪ್ುರ (ಕ್ಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಶಾಖ )



9) ಇತಿತ ೇಚ ಗ  ಎಡಿಬಿ 831 ಕ್  ೇಟ್ವ ಸಾಲವನುು ಯಾವ ರಾಜಾದ ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು ಯೊೇಜರ್ ಗಳಿಗ  ನಿೇಡಲು 
ಒಪಿಿ ಕ್  ಾಂಡಿದ್ ?
Recently ADB has agreed to give loan of Rs 831 crore for water supply projects in 
which state?

ಎ) ರಾಜಸಾಾನ
ಬಿ) ಬಿಹಾರ
ಸಿ) ಜಾಖಾಾಂಡ್
ಡಿ) ಪ್ಶಿು ಮ ಬಾಂಗಾಳ

ಸಿ) ಜಾಖಾಾಂಡ್

• ಏರ್ಾನ ಡ ವಲ್ ಮಾಂಟ್ ಬಾಾಾಂಕ್ ಪಾರ ದ್ ೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದಿಪ ಬಾಾಾಂ ಕ್ ಆಗಿದುು, ಇದನುು 19 ಡಿಸ ಾಂಬರ್ 1966
ರಾಂದು ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ು, ಇದು ಫಿಲ್ಲಪ ೈನಪ  ನ ಮಟ  ರ  ಮನಿಲಾ ದ ಮಾಾಂಡಲ ಯಾಾಂಗ್ ನಗರದ ಒಟ್ವಾಗಾಸ 
ಕ್ ೇಾಂದರ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಚ ೇರಿಯನುು ಹ  ಾಂದಿದ್ .

• ರಾಜಧಾನಿ: ರಾಾಂಚಿ
• ಮುಖಾಮಾಂತಿರ: ಹ ೇಮಾಂತ್ ಸ  ರ ನ



10) ಇತಿತ ೇಚ ಗ , ಅಥ್ ಿ ಟ್ವಕ್ಪ ಫ ಡರ ೇಶ್ನ ಆಫ ಇಾಂಡಿಯಾ ಯಾವ ದಿನವನುು ಜಾವ ಲ್ಲನ ಥ್  ರ ೇ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು 
ನಿಧಾರಿಸಿದ್ ?
Recently, the Athletics Federation of India has decided to celebrate which day as 
Javelin Throw Day?

ಎ) 09 ಆಗಸ್
ಡಿ) 07 ಆಗಸ್
ಸಿ) 08 ಆಗಸ್
ಡಿ) 10 ಆಗಸ್
ಡಿ) 07 ಆಗಸ್

• ಒಲ್ಲಾಂಪಿಕ್ ಚಿನುದ ಪ್ದಕ ವಿಜ ೇತ್ ನಿೇರಜ್ ಚ  ೇಪಾರ ಗೌರವಾರ್ಾವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಾ ಆಗಸ್ 7
ರಾಂದು ಜಾವ ಲ್ಲನ ಥ್  ರೇ ದಿನ ಎಾಂದು ಭಾರತ್ದ ಅಥ್ ಿಟ್ವಕ್ಪ ಫ ಡರ ೇಶ್ನ ನಿಧಾರಿಸಿದ್ .

• 23 ವರ್ಾದ ನಿೇರಜ್ ಅಭಿನವ್ ಬಿಾಂದ್ಾರ ನಾಂತ್ರ ಭಾರತ್ದ ಎರಡರ್ ೇ ವ ೈಯರ್ತಕ ಒಲ್ಲಾಂಪಿಕ್ 
ಚಿನುದ ಪ್ದಕ ವಿಜ ೇತ್.

• 721 ರ ಆಗಸ್ 7 ರಾಂದು ನಡ ದ ಟ  ೇರ್ಯೊ ಒಲ್ಲಾಂಪಿಕ್ಪ ನಲ್ಲಿ ಪ್ುರುರ್ರ ಜಾವ ಲ್ಲನ ಎಸ ತ್ದಲ್ಲಿ
ನಿೇರಜ್ ಚಿನುದ ಪ್ದಕ ಪ್ಡ ದರು.



11) ‘ಭ ಮಿಯು ತ್ನು ಸೌಾಂದಯಾವನುು ಹ ೇಗ  ಪ್ಡ ಯಿತ್ು’ ಎಾಂಬ ಶಿೇಷ್ಟಾಕ್ ಯ ಪ್ುಸತ ಕವನುು ಯಾರು ಬರ ದಿದ್ಾು ರ ?
Who has written the book titled ‘How the earth got its beauty’?

ಎ) ಅಮಿತಾಬ್ ಗ  ೇಶ್
ಬಿ) ಬಿರ ಶಾ ಮಿತ್ತ ಲ್
ಸಿ) ಸುಧಾ ಮ ತಿಾ
ಡಿ) ಕ್ ೇತ್ನ ಆನಾಂದ್
ಸಿ) ಸುಧಾ ಮ ತಿಾ

• ಸುಧಾ ಮ ತಿಾ ಒಬಬ  ಭಾರತಿೇಯ ಎಾಂಜ್ರನಿಯರಿಾಂಗ್ ಶಿಕ್ಷರ್, ಲ ೇಖರ್ ಮತ್ುತ  ಸಮಾಜ ಸ ೇವರ್.
• ಅವರು ಇರ್  ೂ ೇಸಿಸ ಪ್ರ ತಿಷ್ಾಾನದ ಅಧಾಕ್ಷರ  ಆಗಿದ್ಾುರ .
• ಅವರು ಇರ್  ೂ ೇಸಿಸ ನ ಸಹ ಸಾಂಸಾಾ ಪ್ಕ ಎನ. ಆರ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಮ ತಿಾ ಅವರನುು ವಿವಾಹವಾದರು.



12) ಯುಎನಎಸಿಪ ಮುಕತ ಚಚ ಾಯ ಅಧಾಕ್ಷತ ಯನುು ಯಾವ ದ್ ೇಶ್ದ ಪ್ರ ಧಾನಿ ವಹಿಸಿಕ್  ಾಂಡಿದ್ಾುರ ?
Which country's Prime Minister has chaired the UNSC Open Debate?

ಎ) ಫಾರ ನಪ
ಬಿ) ಭಾರತ್
ಸಿ) ಜಪಾನ
ಡಿ) ಚಿೇರ್ಾ

ಬಿ) ಭಾರತ್

• ವಿಶ್ಿ ಸಾಂಸ ಾಯ ಭದರ ತಾ ಮಾಂಡಳಿಯು ವಿಶ್ಿ ಸಾಂಸ ಾಯ ಆರು ಪ್ರ ಮುಖ ಅಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ  ಒಾಂದ್ಾಗಿದ್ , ಅಾಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ 
ಶಾಾಂತಿ ಮತ್ುತ ಭದರ ತ ಯನುು ಖಾತ್ರಿಪ್ಡಿಸುವುದು, ವಿಶ್ಿ ಸಾಂಸ ಾಯ ಹ  ಸ ಸದಸಾರನುು ಜನರಲ್ ಅಸ ಾಂಬಿಿ ಗ  
ಪ್ರ ವ ೇಶಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ುತ ಯುಎನ ಚಾಟಾರ್ ನಲ್ಲಿ  ಯಾವುದ್ ೇ ಬದಲಾವಣ ಗಳನುು
ಅನುಮೊೇದಿಸುವುದು.

• ಪ್ರ ಧಾನ ಕಚ ೇರಿ: ನ ಾಯಾಕ್ಾ, ನ ಾಯಾಕ್ಾ, ಯುರ್ ೈಟ ಡ್ ಸ ್ ೇಟ್ಪ
• ಸಾಾ ಪ್ರ್ : 24 ಅಕ್  ್ ೇಬರ್ 1945



13) ಕ್ಾಾಶಿಫಿಯ ಬಾರ ಾಂಡ್ ಅಾಂಬಾಸಿಡರ್ ಯಾರು?

Who has become the brand ambassador of Cashify?

ಎ) ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್
ಬಿ) ಮಹ ೇಾಂದರ  ಸಿಾಂಗ್ ಧ  ೇನಿ
ಸಿ) ರಾಜಕುಮಾರ ರಾವ್
ಡಿ) ಸುರ ೇಶ್ ರ ೈರ್ಾ

ಸಿ) ರಾಜಕುಮಾರ ರಾವ್

• ಕ್ಾಾಶಿಫ ೈ, ಮರು-ವಾಣಿಜಾ ಮಾರುಕಟ ್ಯಾಗಿದುು, ಬಳಸಿದ ಸಾಮ ಟ್ ಾಫ  ೇನ ಗಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಎಲ ಕ್ಾರನಿಕ್ 
ಗಾಾಜ ಟ್ ಗಳನುು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದ್  ಮತ್ುತ ಖರಿೇದಿಸುತ್ತದ್ .

• ಮಾಂಗಳವಾರ ತ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರ ಾಂಡ್ ಅಾಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾ ವ್ ಅವರನುು ರ್ ೇಮಿಸಿದ್  
ಎಾಂದು ಘ ೇಷ್ಟಸಿತ್ು. ನಟ ಕಾಂಪ್ನಿಯೊಾಂದಿಗ  ಬಹು-ವರ್ಾದ ಒಪ್ಿ ಾಂದಕ್ ಾ ಸಹಿ ಹಾರ್ದ್ಾುರ  ಮತ್ುತ  ಅವರು 
ಡಿಜ್ರಟಲ್ ಮಿೇಡಿಯಾ ಪಾಿ ಟ್ ಫಾರ್ ಾಗಳಾದಾಾಂತ್ ಪ್ರ ಚಾರಗಳನುು  ಮತ್ುತ ಪ್ರ ಚಾರ ಚಟುವಟ್ವಕ್ ಗಳ ಮ ಲಕ 
ಉತ್ಿ ನುಗಳನುು ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡುತಾತರ .



14) ಯಾವ ರಾಜಾ ಸಕ್ಾಾರವು ಹರ್ ಹಿತ್ ಸ  ್ ೇರ್ ಯೊೇಜರ್ ಯನುು ಆರಾಂಭಿಸಿದ್ ?
Which state government has launched the Har Hith Store scheme?

ಎ) ಮಹಾರಾರ್ರ
ಬಿ) ಹರಿಯಾಣ
ಸಿ) ಪ್ಾಂಜಾಬ್
ಡಿ) ಕರ್ಾಾಟಕ
ಬಿ) ಹರಿಯಾಣ

• ಹರಿಯಾಣ ಮುಖಾಮಾಂತಿರ ಮರ್  ೇಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ ರ್ ರಾಜಾದ ಯುವಕರಿಗ  ಹ  ಸ ವಾಾಪಾರ 
ಅವಕ್ಾಶ್ಗಳನುು ನಿೇಡಲು ಮತ್ುತ ಅವರನುು ಸಾಿ ವಲಾಂಬಿಗಳರ್ಾುಗಿಸಲು 'ಹರ್ ಹಿತ್ ಸ  ್ ೇರ್ ಯೊೇಜರ್ '
ಮತ್ುತ  ಅದರ ಪ  ೇಟಾಲ್ ಅನುು ಪ್ಾಂಚಕುಲದಲ್ಲಿ ಪಾರ ರಾಂಭಿಸಿದರು.



15) ಬುಡಕಟು್ ಪ್ರ ದ್ ೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವ ೈದಾರ್ೇಯ ಕ್ಾಲ ೇಜುಗಳನುು ತ ರ ಯಲು ಯಾವ ರಾಜಾ ಸಕ್ಾಾರ ನಿಧಾರಿಸಿದ್ ?
Which state government has decided to open 5 medical colleges in tribal areas?

ಎ) ಕ್ ೇರಳ
ಬಿ) ಉತ್ತ ರ ಪ್ರ ದ್ ೇಶ್
ಸಿ) ಗುಜರಾತ್
ಡಿ) ಕರ್ಾಾಟಕ
ಸಿ) ಗುಜರಾತ್

• ರಾಜಧಾನಿ: ಗಾಾಂಧಿನಗರ
• ರಾಜಾಪಾಲರು: ಆಚಾಯಾ ದ್ ೇವವರತ್
• ಜನಸಾಂಖ ಾ: 6.27 ಕ್  ೇಟ್ವ (2013)
• ಮುಖಾಮಾಂತಿರ: ವಿಜಯ್ ರ ಪಾನಿ



ನನನನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು 

1)ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?

2)ಮಾಸೆ್ ಕೋ ಯಾವ ದೆೋಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾಗಿದೆ ?

3)ಜಮ್ುು ಮ್ತ್ುು ಕಾಶ್ಮೀರ ದ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು?



ಇೆಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು 

1)ವಿಶವಸಂಸೆೆಯ ಭದರತಾ ಮ್ಂಡಳಿ ಕೆೋಂದರ ಕಚೆೋರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?

2)ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ ಮಂಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ ಕೆೋಂದರ ಕಚೆೋರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?

3)ಕಲ್ಾರಜ್ ಮಿಶ್ಾರ ಯಾವ ರಾಜಯದ ರಾಜಯಪಾಲರು ?



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

