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ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಾರನ್ುು 
ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಎ) ಬೀರೆೀಂದರ ಲಕರ ಬ) ಹರ್ಮನ ಪ್ರರೀ್  ಿಂಂ್
ಿಂ) ರ್ನ ಪ್ರರೀ್  ಿಂಂ್ ಡಿ) ವೆೀದಕುಮಾರ್ ವರ್ಮ  
ಜರ್ುು ರ್ತುು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಐಎಎಫ ನ್ ಮೊದಲ ರ್ಹಿಳಾ ಪೆೈಲಟ್ 
ಯಾರು?
ಎ) ಪರತಮಾ ಸೆೀಥಿ                      ಬ) ಮಾವಾಾ ಸು್ ಾನ 
ಿಂ) ್ ಾ ತ್ ಾಂ್ ಮಿನ್ು                 ಡಿ) ವಿಕರಂ ಸೆೀಥಿ 



ನಿಯಮಗಳು
❖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: 15

❖ ಸಮಯ:10 ಸನಕನೆಂಡ್ಸ್

❖ ವಿಷಯ:Current Affairs

❖ ಸರಣಿ: 25-06-2021

❖ ಟನಲಿಗ್ರೆಂ:@sbkkannada @Karnatakapolice1947

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








1) ವಿಶ್ವಸಂಸೆೆಯ ಸಾವಮಜನಿಕ ಸೆೀವಾ ದಿನ್ವನ್ುು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತುದೆ?
When is United Nations Public Service Day celebrated?

ಎ) 21 ಜೂನ
ಬ) 23 ಜೂನ 
ಿಂ) 22 ಜೂನ
ಡಿ) 24 ಜೂನ

ಬ) 23 ಜೂನ



2) ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಾರನ್ುು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ?
Who has been named as the captain of the Indian men's hockey team?

ಎ) ಬೀರೆೀಂದರ ಲಕರ
ಬ) ಹರ್ಮನ ಪ್ರರೀ್  ಿಂಂ್
ಿಂ) ರ್ನ ಪ್ರರೀ್  ಿಂಂ್ 
ಡಿ) ವೆೀದ 

ಿಂ) ರ್ನ ಪ್ರರೀ್ ಿಂಂ್



3) ಜರ್ುು ರ್ತುು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಐಎಎಫ ನ್ ಮೊದಲ ರ್ಹಿಳಾ ಪೆೈಲಟ್ ಯಾರು?
Who has become the first woman pilot of IAF from Jammu and Kashmir?

ಎ) ಪರತಮಾ ಸೆೀಥಿ
ಬ) ಮಾವಾಾ ಸು್ ಾನ 
ಿಂ) ್ ಾ ತ್ ಾಂ್ ಮಿನ್ು
ಡಿ) ವಿಕರಂ ಸೆೀಥಿ

ಬ) ಮಾವಾಾ ಸು್ ಾನ



4) ಕೃಷಿ ರ್ತುು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆ್ೀತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕಾಾಗಿ ಭಾರತ ಇತುೀಚೆಗೆ ಯಾವ ದೆೀಶ್ದೊಂದಿಗೆ ಒಪಪಂದಕೆಾ ಸಹಿ 
ಹಾಕಿದೆ?
With which country India has recently signed an agreement for cooperation in 
agriculture and allied sectors?

ಎ) ಜಪಾನ
ಬ) ಕೆನ್್ ಾ
ಿಂ) ಫಿಜಿ 
ಡಿ) ಜರ್ಮನಿ 

ಿಂ) ಫಿಜಿ 



5) ಇತುೀಚೆಗೆ, ಬುಡಕಟ್ುು ವಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಅಜುಮನ ರ್ುಂ್ ಾ ಅವರು ಯಾವ ಸಂಸೆೆಯ 
ಸಹಯೀಗದೊಂದಿಗೆ ಎಡಿಐ ಪರಶ್ಕ್ಾನ ಪೊೀಟ್ಮಲ್ ಅನ್ುು ಪಾರರಂಭಿಿಂದಾರರೆ?
Recently, Tribal Affairs Minister Arjun Munda has launched ADI PRASHIKSHAN 
Portal in collaboration with which organization?

ಎ) ಎಫ ಎಒ
ಬ) ಯುಎನ ಡಿಪ್ರ 
ಿಂ) ಡಬುಿುಎಚ ಒ
ಡಿ) ವಲ್ಡಮ ಬಾಾಂಕ್

ಬ) ಯುಎನ ಡಿಪ್ರ



6) ಇತುೀಚೆಗೆ ಬಡುಗ್ೆ ಯಾದ 'ಹಬಾಾ ಖತೂನ' ಪುಸುಕವನ್ುು ಬರೆದವರು ಯಾರು?
Who has written the recently released book 'Habba Khatoon'?

ಎ) ತಾಹಿರಾ ಕಶ್ಾಪ್ ಖುರಾನಾ
ಬ) ಕಾಜಲ್ ಸೂರಿ 
ಿಂ) ಅರವಿಂದ ಗೌರ್
ಡಿ) ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ 

ಬ) ಕಾಜಲ್ ಸೂರಿ 



7) ಇತುೀಚೆಗೆ ಎವಿಬ ಕೊೀವಿಡ್ -19 ಲಿಂಕೆಗಳನ್ುು ಖರಿೀದಿಸಲು ಯಾವ ದೆೀಶ್ಕೆಾ 40 940 ಮಿಲ್ಲಯನ ಸಾಲವನ್ುು
ಅನ್ುಮೊೀದಿಿಂದೆ?
Recently ADB has approved $940 million loan to which country for the purchase of 
Covid-19 vaccines?

ಎ) ಫ್ಾರನ್
ಬ) ಶ್ಮರೀಲಂಕಾ
ಿಂ) ಬಾಂಗಾಿದೆೀಶ್ 
ಡಿ) ಮಾಲ್ಲಡೀವ್ಸ್ 

ಿಂ) ಬಾಂಗಾಿದೆೀಶ್ 



8) ಒನ ಪಲಸ್ ತನ್ು ವೆೀರಬಲ್್ ವಿಭಾಗದ ಬಾರಂಡ್ ಅಂಬಾಿಂಡರ್ ಆಗಿ ನೆೀರ್ಕಗೊಂಡವರು ಯಾರು?
Who has been appointed by One Plus as the brand ambassador for its Wearables 
category?

ಎ) ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್
ಬ) ಜಿಂಿ್  ಬುಮಾರ 
ಿಂ) ವಿರಾಟ್ ಕೊಹಿಿ
ಡಿ)ಸುರೆೀಶ್ ರೆೈನಾ 

ಬ) ಜಿಂಿ್  ಬುಮಾರ



9) ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಳೀಯವಾಗಿ ಮಾಪಮಡಿಿಂದ ರಬಾರ್ ಸಾೆವರವನ್ುು ಎಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿದೆ?
Where has the world's first genetically modified rubber plant be planted?

ಎ) ತರಪುರ
ಬ) ಅಸಾ್ಂ 
ಿಂ) ರ್ಣಿಪುರ
ಡಿ) ಮೀಘಾಲಯ 

ಬ) ಅಸಾ್ಂ 



10) ಇತುೀಚೆಗೆ ಯೂನಿಸ್ ಖಾನ ಯಾವ ದೆೀಶ್ದ ಕಿರಕೆಟ್ ತಂಡದ ಬಾಾಟಂ್ ಕೊೀಚ ಹುದೆರಗೆ ರಾಜಿೀನಾಮ
ನಿೀಡಿದಾರರೆ?
Recently Younis Khan has resigned as the batting coach of which country's cricket 
team?

ಎ) ಬಾಂಗಾಿದೆೀಶ್
ಬ) ಪಾಕಿಸಾುನ್ 
ಿಂ) ಅಫ್ಾಾನಿಸಾುನ್
ಡಿ) ಚಿೀನಾ 

ಬ) ಪಾಕಿಸಾುನ್ 



11) ಯಾವ ರಾಜಾವು ಇತುೀಚೆಗೆ ಇ-ಪಾತ್ಲಾ ರ್ತುು ಇ-ಮೌಲಾಮಾಪನ್ ಸೌಲಭ್ಾಗಳನ್ುು ಪಾರರಂಭಿಿಂದೆ?
Which state has recently started e-Pathsala and e-Evaluation facilities?

ಎ) ಬಹಾರ
ಬ) ರ್ಹಾರಾಷರ
ಿಂ) ಒಡಿಶಾ 
ಡಿ) ಪಂಜಾಬ್ 

ಿಂ) ಒಡಿಶಾ 



12) 18 ವಷಮಕಿಾಂತ ಕಡಿಮ ವಯಿಂ್ನ್ ರ್ಕಾಳಗೆ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಾಕರರ್ ರ್ತುು ದೂರದಶ್ಮನ್ ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಬಟ 
ವಿಷಯವನ್ುು ಯಾವ ದೆೀಶ್ ನಿಷೆೀಧಿಿಂದೆ?
Which country has banned LGBT content in school curriculum and television shows 
for children under the age of 18?

ಎ) ಬೆಲಾರಸ್
ಬ) ಹಂಗೆೀರಿ 
ಿಂ) ಇಥಿಯೀಪ್ರಯಾ
ಡಿ) ಇರಾಕ್ 

ಬ) ಹಂಗೀೆರಿ 



13) ಇತುೀಚೆಗೆ, ಒಲ್ಲಂಪ್ರಕ್್ ನ್ಲ್ಲಿ ಆಟ್ಗಾರರ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಎಷುು ಕೊೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನ್ುದಾನ್ವನ್ುು ಬಿಂಿಂಐ 
ಘೂೀಷಿಿಂದೆ?
Recently, the BCCI has announced a grant of how many crore rupees for the 
preparation of the players in the Olympics?
ಎ) 15
ಬ) 08
ಿಂ) 10
ಡಿ) 18

ಿಂ) 10



14) ಅಮರಿಕ ಅಧ್ಾಕ್ಷ ರ್ತುು ರಷಾಾ ನ್ಡುವಿನ್ ಶ್ೃಂಗಸಭೆ ಇತುೀಚೆಗೆ ಯಾವ ನ್ಗರದಲ್ಲಿ ನ್್ೆ ಯಿತು?
In which city has the summit between the President of America and Russia held 
recently?

ಎ) ರೊೀಮ್
ಬ) ಜಿನಿೀವಾ 
ಿಂ) ವಿಯೆನಾು
ಡಿ) ನ್ೂಾ ಯಾಕ್ಮ 

ಬ) ಜಿನಿೀವಾ



15) ಕಲ್ಲಕೆ ನಿವಮಹಣಾ ವಾವಸೆೆಯನ್ುು ಇತುೀಚೆಗೆ ಪಾರರಂಭಿಿಂದ ರಾಜಾ ಯಾವುದು?
Which state has recently launched Learning Management System?

ಎ) ಕೆೀರಳ
ಬ) ತಮಿಳುನಾಡು
ಿಂ) ಕನಾಮಟ್ಕ 
ಡಿ) ಆಂಧ್ರಪರದೆೀಶ್

ಿಂ) ಕನಾಮಟ್ಕ 



ಇೆಂದಿನ   ಪ್ರಶ್ನೆ

ಅತಿ ಹನಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನಚೆ ಹನೂೆಂದಿರಚವ ಪನೂೋಷಕ್ರಿಗನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಯಿ ಮೌಲಯದ ನಗದಚ 
ಪನೂರೋತ್್್ಹವನಚೆ ಯ್ವ ರ್ಜಯದ ಸಚಿವರಚ ಘೂೋಷಿಸಿದ್್ಾರನ?

ಎ) ನ್ಗ್ಲ್ಯೆಂಡ್ಸ
ಬಿ) ಅರಚಣ್ಚ್ಲ ಪ್ರದ್ನೋಶ
ಸಿ) ಮಿಜನೂೋರ್ೆಂ
ಡಿ) ಮಣಿಪ್ಚರ



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

