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ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಚೌಕ್ಟ್ಟಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಯಾವ ದಕೀಶ 
ಸಹಿ ಹಾಕಿದಕ?
ಎ) ಫ್ಾಾನ್್ಸ ಬಿ) ಶ್ಾೀಲಂಕ್ಾ
ಸಿ) ಡಕನ್ಾಾರ್ಕ್ ಡಿ) ಕ್ಕನಡಾ 
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗಕ 'ಐಸಿಸಿ ವಿಶವ ಟಕಸಿ್ಟ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ ಶ್ಪ್' ಗಕದದವರು
ಯಾರು?
ಎ) ಭಾರತ ಬಿ) ನಕೂಜಿಲಕಂಡ 
ಸಿ) ಆಸಕರೀಲಿಯಾ ಡಿ) ಶ್ಾೀಲಂಕ್ಾ 



ನಿಯಮಗಳು
❖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: 15
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❖ ಸರಣಿ: 26-06-2021

❖ ಟನಲಿಗ್ರೆಂ:@sbkkannada @Karnatakapolice1947

https://telegram.me/SBKKANNADA
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1) 'ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಕೈವಿಧ್ೂೀಕ್ರಣ ಯೀಜನ್ಕ 2021' ಅನುು ಯಾವ ರಾಜೂ ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಸಿದಕ?
Which state has launched 'Agricultural Diversification Scheme 2021'?

ಎ) ಪ್ಂಜಾಬ್
ಬಿ) ಗುಜರಾತ್ 
ಸಿ) ಹರಿಯಾಣ
ಡಿ) ಗಕಕೀವಾ 

ಬಿ) ಗುಜರಾತ್



2) 20 ನ್ಕೀ ಶತಮಾನದ ವಿಶವದ ಅತಿದಕಕಡ್ಡ ಲಕಕೀಕ್ಕಕೀಪ್ಕ್ಾರಿ ಯಾರು?
Who has become the world's biggest philanthropist of the 20th century?

ಎ) ಬಿಲ್ ಗಕೀಟ್್ಸ
ಬಿ) ಅಜಿೀಮ್ ಪ್ಕಾೀಮ್ ಜಿ
ಸಿ) ಜಮ್ಸ್ಟ್ಟಿ ನುಸವಾ್ಂಜಿ ಟಾಟಾ
ಡಿ) ಕಿರಣ್ ದಾಸ್ಟ 

ಸಿ) ಜಮ್ಸ್ಟ್ಟಿ ನುಸವಾ್ಂಜಿ ಟಾಟಾ 



3) ಇತಿತೀಚಕಗಕ ಉತತರ ಪ್ಾದಕೀಶ ಸಕ್ಾ್ರ ನ್ಕಕೀಯಾಡದಲಿಿ ಶೂಟ್ಟಂಗ್ ಶಕಾೀಣಿಯನುು ಹಕಸರಿಸಲು ನಿರ್್ರಿಸಿದಕ?
Recently the Uttar Pradesh government has decided to name the shooting range in 
Noida after whom?

ಎ) ಮಿಲಾಾ ಸಿಂಗ್
ಬಿ) ಚಂದಕಕಾೀ ತಕಕೀಮರ್ 
ಸಿ) ಚಕೀತನ್ಸ ಚೌಹಾನ್ಸ
ಡಿ) ಅರವಿಂದ್ ಘಕೀಷ್ 

ಬಿ) ಚಂದಕಕಾೀ ತಕಕೀಮರ್ 



4) 'ಲಕ್ಷ್ಯ ತಕೀರಾ ಸಾಮ್ಸು ಹಕೈ' ಎಂಬ ಅಧ್ಕ್ೃತ ಒಲಿಂಪಿರ್ಕ ಹಾಡ್ನುು ಯಾವ ದಕೀಶ ಬಿಡ್ುಗಡಕ ಮಾಡಿದಕ?
Which country has released the official Olympic song 'Lakshya Tera Samne Hai'?

ಎ) ಜಪ್ಾನ್ಸ
ಬಿ) ಕ್ಕನಡಾ
ಸಿ) ಭಾರತ 
ಡಿ) ಇರಾನ್ಸ 

ಸಿ) ಭಾರತ 



5) ಸೌರ ಫಲಕ್ ವಸುತಗಳ ಆಮದನುು ಯಾವ ದಕೀಶ ನಿಷಕೀಧ್ಸಿದಕ?
Which country has banned the imports of solar panel material?

ಎ) ರಷಾೂ
ಬಿ) ಯುಎಸ್ಟಎ 
ಸಿ) ಚೀನ್ಾ
ಡಿ) ಫ್ಾಾನ್ಸ್ 

ಬಿ) ಯುಎಸ್ಟಎ 



6) 'ರಿಪ್ಬಿಿರ್ಕ ಆಫ್ ಜಾಂಬಿಯಾ'ಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ಹಕೈಕ್ಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನ್ಕೀಮಕ್ಗಕಕಂಡ್ವರು ಯಾರು?
Who has been appointed as the High Commissioner of India to the 'Republic of 
Zambia'?

ಎ) ಅಜಕೀಂದಾ ಮಿತತಲ್
ಬಿ) ಅಶಕೂೀರ್ಕ ಕ್ುಮಾರ್ 
ಸಿ) ಅರವಿಂದ ಗೌರ್
ಡಿ) ಗೌತಮ್ ಶ್ಾೀನಿವಾಸ್ಟ 

ಬಿ) ಅಶಕೂೀರ್ಕ ಕ್ುಮಾರ್ 



7) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಚೌಕ್ಟ್ಟಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಯಾವ ದಕೀಶ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಕ?
Which country has signed the International Solar Alliance Framework Agreement?

ಎ) ಫ್ಾಾನ್ಸ್
ಬಿ) ಶ್ಾೀಲಂಕ್ಾ
ಸಿ) ಡಕನ್ಾಾರ್ಕ್ 
ಡಿ) ಕ್ಕನಡಾ 

ಸಿ) ಡಕನ್ಾಾರ್ಕ್



8) 'ನಿಮಾ ಸಂಪ್ಕ್್ವನುು ಪ್ಾವತಿಸಿ' ಸಕೀವಕಯನುು ಯಾವ ಬಾೂಂರ್ಕ ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಸಿದಕ?
Which bank has launched 'Pay Your Contact' service?

ಎ) ಎಚ ಡಿಎಫ್ ಸಿ ಬಾೂಂರ್ಕ
ಬಿ) ಕ್ಕಕಟರ್ಕ ಮಹಿೀಂದಾಾ ಬಾೂಂರ್ಕ 
ಸಿ) ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾೂಂರ್ಕ
ಡಿ) ಸಕಿೀಟ್ಸ ಬಾೂಂರ್ಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಬಿ) ಕ್ಕಕಟರ್ಕ ಮಹಿೀಂದಾಾ ಬಾೂಂರ್ಕ 



9) ವಿಶವಸಂಸಕೆಯ ವಿಶವ ಆಹಾರ ಕ್ಾಯ್ಕ್ಾಮದಕಕಂದಿಗಕ ಇತಿತೀಚಕಗಕ ಯಾವ ರಾಜೂ ಸಕ್ಾ್ರ ಪ್ಾಲುದಾರಿಕ್ಕ ಹಕಕಂದಿದಕ?
Which state government has recently partnered with the United Nations World 
Food Program?

ಎ) ತಿಾಪ್ುರ
ಬಿ) ಒಡಿಶಾ 
ಸಿ) ಮಣಿಪ್ುರ
ಡಿ) ಉತತರಖಂಡ 

ಬಿ) ಒಡಿಶಾ



10) ಮೊದಲ ಬಾರಿಗಕ 'ಐಸಿಸಿ ವಿಶವ ಟಕಸ್ಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ ಶ್ಪ್' ಗಕದದವರು ಯಾರು?
Who has won the 'ICC World Test Championship' for the first time?

ಎ) ಭಾರತ
ಬಿ) ನಕೂಜಿಲಕಂಡ 
ಸಿ) ಆಸಕರೀಲಿಯಾ
ಡಿ) ಶ್ಾೀಲಂಕ್ಾ 

ಬಿ) ನಕೂಜಿಲಕಂಡ



11) ಟಾಾನ್ಕ್ಜಂಡ್ರ್ ಪ್ಕಕಾಟಕಕ್ಷ್ನ್ಸ ಸಕಲ್ ಸಾೆಪಿಸಲು ಯಾವ ರಾಜೂ ನಿರ್್ರಿಸಿದಕ?
Which state has decided to set up a Transgender Protection Cell?

ಎ) ಬಿಹಾರ
ಬಿ) ಮಹಾರಾಷರ
ಸಿ) ರಾಜಸಾೆನ 
ಡಿ) ಉತತರ ಪ್ಾದಕೀಶ 

ಸಿ) ರಾಜಸಾೆನ



12) ಯಾವ ದಕೀಶದ ಮಾಜಿ ಅರ್ೂಕ್ಷ್ ಬಕನಿಗಕಕು ಅಕಿವನ್ಕಕ ಇತಿತೀಚಕಗಕ ನಿರ್ನರಾದರು?
Which country's former President Benigno Aquino has passed away recently?

ಎ) ಬಕಲಾರಸ್ಟ
ಬಿ) ಫಿಲಿಪ್ಕೈನ್್ಸ 
ಸಿ) ಇಥಿಯೀಪಿಯಾ
ಡಿ) ಕಿೀನ್ಾೂ 

ಬಿ) ಫಿಲಿಪ್ಕೈನ್್ಸ 



13) ಅವರ ಆತಾಚರಿತಕಾ 'ವಿಲ್' ಅನುು ಯಾರು ಘಕೀಷ್ಟ್ಸಿದಾದರಕ?
Who has announced his autobiography 'Will'?

ಎ) ವಿಲ್ ರಿಚಡ್
ಬಿ) ಆಡ್ಮ್ ಸಿಾತ್
ಸಿ) ವಿಲ್ ಸಿಾತ್ 
ಡಿ) ಕ್ಾಲ್್ ಆಂಡ್ಸ್ನ್ಸ 

ಸಿ) ವಿಲ್ ಸಿಾತ್



14) ಇತಿತೀಚಕಗಕ ಇಫ್ಕಕೂ ಯಾವ ದಕೀಶದಲಿಿ ನ್ಾೂನ್ಕಕೀ ಯಕರಿಯಾ ಸಾೆವರವನುು ಸಾೆಪಿಸಲು ನಿರ್್ರಿಸಿದಕ?
Recently IFFCO has decided to set up Nano Urea Plant in which country?

ಎ) ಸಿಂಗಾಪ್ುರ
ಬಿ) ಅಜಕ್ಂಟ್ಟೀನ್ಾ 
ಸಿ) ಕ್ಕನಡಾ
ಡಿ) ಅಮ್ಸೀರಿಕ್ಾ 

ಬಿ) ಅಜಕ್ಂಟ್ಟೀನ್ಾ 



15) ಒಲಿಂಪಿರ್ಕ ಚನುದ ಪ್ದಕ್ ವಿಜಕೀತರಿಗಕ ಯಾವ ರಾಜೂ ಸಕ್ಾ್ರ 06 ಕ್ಕಕೀಟ್ಟ ರಕ.ಗಳ ಅನುದಾನವನುು 
ಘಕೀಷ್ಟ್ಸಿದಕ?
Which state government has announced a grant of Rs 06 crore to the Olympic gold 
medalist?

ಎ) ಮಹಾರಾಷರ
ಬಿ) ಉತತರ ಪ್ಾದಕೀಶ
ಸಿ) ಹರಿಯಾಣ 
ಡಿ) ಕ್ನ್ಾ್ಟಕ್ 

ಸಿ) ಹರಿಯಾಣ 



ನನನನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಅತಿ ಹನಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ಚೆ ಹನೂೆಂದಿರಚವ ಪನೂೋಷಕ್ರಿಗನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಯಿ ಮೌಲಯದ ನ್ಗದಚ 
ಪನೂರೋತ್್್ಹವನ್ಚೆ ಯ್ವ ರ್ಜಯದ ಸಚಿವರಚ ಘೂೋಷಿಸಿದ್್ಾರನ?

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

ಮಿಜನೂೋರ್ೆಂ ಕ್ರೋಡ್ ಸಚಿವ ರ್ಬರ್ಟ್ ರನೂಮ್ವಿಯ್ ರ್ಯ್ಟೆ ಅವರಚ ಅತಿ ಹನಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ಚೆ
ಹನೂೆಂದಿರಚವ ಜೋವೆಂತ ಪನೂೋಷಕ್ರಿಗನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಯಿ ನ್ಗದಚ ಪನೂರೋತ್್್ಹ ನನ್ ಘೂೋಷಿಸಿದ್್ಾರನ



ಇೆಂದಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ  

ಪ್ರತಿಷಿಿತ ಸನೆಂಟ್ರಲ್ ಯಚರನೂೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿವಸಿ್ಟಿ ಓಪ್ನ್ ಸನೂಸನೈಟಿ ಪ್ರಶಸಿಿ 2021 ಪ್ಡನದ 
ಭ್ರತಿೋಯರನ್ಚೆ ಹನಸರಿಸಿ?

ಎ) ಪಿಣರ್ಯಿ ವಿಜಯನ್
ಬಿ) ಇ. ಶ್ರೋನರನ್
ಸಿ) ನ್ರನೋೆಂದರ ಮೋದಿ
ಡಿ) ಕನ.ಕನ.ಶ್ನೈಲಜ್



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

