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ಡಿಆರ್ಡಿಒ್ಸಬ್ಸಾನಿಕ್್ಕ್ರೂಸ್್ಕ್ಷಿಪಣಿ್'ನಿರ್ಭಯ್' ಅನ್ನು್
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ್ಎಲ್ಲಿ್ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ವದೆ?
ಎ) ರಾಜಸಾಾನ್ ಬಿ) ಒಡಿಶಾ
ಸ್ವ) ಆಂಧ್ೂಪೂದೆೀಶ ಡಿ) ಗೆರೀವಾ
'ದಿ್ಸಾಾರ್ಟಭಅಪ್್ವೆೈಫ್' ಪನಸತಕ್ವನ್ನು್ರರೆವವುನ್ಯಾುನ?

ಎ) ಚಿತ್ೂ್ಬ್ಾಾನ್ರ್ಜಭ ಬಿ) ತ್ಹ್ಮಿಮಾ್ಅನ್್್
ಸ್ವ) ಚೆೀತ್ನ್್ಚೌಹಾನ್ ಡಿ) ಅುನಣ್್ಕ್ನಮಾರ್



ನಿಯಮಗಳು
❖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: 15

❖ ಸಮಯ:10 ಸನಕನೆಂಡ್ಸ್

❖ ವಿಷಯ:Current Affairs

❖ ಸರಣಿ: 27-06-2021

❖ ಟನಲಿಗ್ರೆಂ:@sbkkannada @Karnatakapolice1947

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








1) ಡಿಆರ್ಡಿಒ್ಸಬ್ಸಾನಿಕ್್ಕ್ರೂಸ್್ಕ್ಷಿಪಣಿ್'ನಿರ್ಭಯ್' ಅನ್ನು್ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ್ಎಲ್ಲಿ್ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ವದೆ?
Where has DRDO successfully test-fired the subsonic cruise missile 'Nirbhay'?

ಎ) ರಾಜಸಾಾನ್
ಬಿ) ಒಡಿಶಾ್
ಸ್ವ) ಆಂಧ್ೂಪೂದೆೀಶ
ಡಿ) ಗೆರೀವಾ್

ಬಿ) ಒಡಿಶಾ್



2) ಬಿಲ್್& ಮೆಲ್ಲಂಡಾ್ಗೆೀರ್್ಟ್ಫೌಂಡೆೀಶನ್್ನ್್ಟ್ೂಸ್ವಾ್ಸಾಾನ್ಕೆ್ೆ್ಯಾುನ್ರಾರ್ಜೀಾಾಮೆ್ನಿೀಡಿದಾರರೆ?
Who has resigned as the trustee of the Bill & Melinda Gates Foundation?

ಎ) ಬಿಲ್್ಗೆೀರ್್ಟ
ಬಿ) ಮೆಲ್ಲಂಡಾ್ಗೆೀರ್್ಟ
ಸ್ವ) ವಾರೆನ್್ರಫೆರ್ಟ್
ಡಿ) ಮಾಕ್ಭ್ಜನಕ್ರ್ರರ್ಗಭ್

ಸ್ವ) ವಾರನೆ್್ರಫೆರ್ಟ್



3) 'ದಿ್ಸಾಾರ್ಟಭಅಪ್್ವೆೈಫ್' ಪನಸತಕ್ವನ್ನು್ರರೆವವುನ್ಯಾುನ?
Who has written the book 'The Startup Wife'?

ಎ) ಚಿತ್ೂ್ಬ್ಾಾನ್ರ್ಜಭ
ಬಿ) ತ್ಹ್ಮಿಮಾ್ಅನ್್್
ಸ್ವ) ಚೆೀತ್ನ್್ಚೌಹಾನ್
ಡಿ) ಅುನಣ್್ಕ್ನಮಾರ್

ಬಿ) ತ್ಹ್ಮಿಮಾ್ಅನ್್್



4) ಪೆುನವಿನ್ಲ್ಲಿ್ನ್ಡೆವ್ಪಾಾರಾ್ವಿಶಿಕ್ಪ್್ಶೂಟಂರ್ಗ್ಸಪರೆ್ಭಯಲ್ಲಿ್ಚಿನ್ುವ್ಪವಕ್್ಗೆವರವುನ್ಯಾುನ?
Who has won the gold medal in the Para World Cup shooting event held in Peru?

ಎ) ಶೆಿೀತಾ್ಸ್ವಂರ್ಗ
ಬಿ) ಅವನಿ್ಲೆಖರಾ
ಸ್ವ) ುನಬಿಾಾ್ಫಾೂನಿ್ಸ್್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ್ಯಾವುವರ್ಇಲ್ಿ

ಸ್ವ) ುನಬಿಾಾ್ಫಾೂನಿ್ಸ್್



5) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ್ರನಡಕ್ಟ್ನಾ್ವಾವಹಾುಗಳ್ಸಚಿವಾಲ್ಯ್ಮತ್ನತ್ಎನ್್ಸ್ವಇಆರ್ಟ್ಯಾವ್ಸಾಮರ್ಥಾಭವನ್ನು್ಹೆಚಿಿಸನವ್
ಕ್ಾಯಭಕ್ೂಮಕ್ಾೆಗಿ್ಸಹಯೀಗ್ನಿೀಡಿವೆ?
Recently the Ministry of Tribal Affairs and NCERT have collaborated for which 
capacity building program?

ಎ) ಸಂಚೆ
ಬಿ) ನಿಷ್ಾ್
ಸ್ವ) ಪೂತ್ಷ್ಠ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ್ಯಾವುವರ್ಇಲ್ಿ

ಬಿ) ನಿಷ್ಾ್



6) ದೆಹಲ್ಲ್ಕ್ೂೀಡಾ್ವಿಶಿವಿದಾಾಲ್ಯವ್ಮೊವಲ್್ಉಪಕ್ನಲ್ಪತ್ಯಾವವುನ್ಯಾುನ?
who has become the first Vice Chancellor of Delhi Sports University?

ಎ) ಮೆೀರ್ಕೆ್ರೀ್
ಬಿ) ಕ್ರ್ಭಂ್ಮಲೆಿೀಶಿರ್
ಸ್ವ) ಹ್ಮಮಾ್ದಾಸ್
ಡಿ) ದಿಿಟ್ಚಂದ್್

ಬಿ) ಕ್ರ್ಭಂ್ಮಲೆಿೀಶಿರ್



8) 'ಆರೆರೀಗಾಂ್ಹೆಲ್ತ್ಕೆ್ೀರ್ಬಿಸ್ವಾೆಸ್್ಸಾಲ್' ಯಾವ್ಬ್ಾಾಂಕ್್ಪಾೂುಂಿಸಸ್ವದೆ?
Which bank has launched 'Aarogyam Healthcare Business Loan'?

ಎ) ಎಚ್ಡಿಎಫ್್ಸ್ವ್ಬ್ಾಾಂಕ್
ಬಿ) ಎಸ್್ಬಿಐ್
ಸ್ವ) ಐಸ್ವಐಸ್ವಐ್ಬ್ಾಾಂಕ್
ಡಿ) ಕೆ್ನ್ರಾ್ಬ್ಾಾಂಕ್್

ಬಿ) ಎಸ್್ಬಿಐ್



9) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ್ಭಾುತ್ವು್ವಿಶಿ್ಬ್ಾಾಂಕ್ಾೆರಂದಿಗೆ್್32 ಮಿಲ್ಲಯನ್್್ಡಾಲ್ರ್್ಸಾಲ್್ಒಪಪಂವಕೆ್ೆ್ಸಹ್ಮ್ಹಾಕ್ದೆ?
Recently India has signed a loan agreement of $ 32 million with the World Bank for 
which state?

ಎ) ತ್ೂಪನು
ಬಿ) ಮಿಜೆರೀರಾಂ್
ಸ್ವ) ಮಣಿಪನು
ಡಿ) ಮೆೀಘಾಲ್ಯ್

ಬಿ) ಮಿಜೆರೀರಾಂ್



10) ಚಿೀಾಾವ್ಯಾವ್ನ್ಗುವಲ್ಲಿ್ಟೆಸಾಿ್ಮೊವಲ್್ಚಾರ್ಜಭಂರ್ಗ್ಕೆ್ೀಂವೂವನ್ನು್ತೆರೆದಿದೆ?
Tesla has opened the first charging station in which city of China?

ಎ) ಬಿೀರ್ಜಂರ್ಗ
ಬಿ) ಲಾಸಾ್
ಸ್ವ) ಚೆಂಗನು
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ್ಯಾವುವರ್ಇಲ್ಿ

ಬಿ) ಲಾಸಾ



11) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ್ಮೊವಲ್್ಪಾೂಣಿ್ಯನವಧ್ಕೆ್ರಠಡಿಯನ್ನು್ಯಾವ್ರಾಜಾ್ಸಕ್ಾಭುವು್ಸಾಾಿಸಸ್ವದೆ?
Recently the first animal war room has been established by which state 
government?

ಎ) ಬಿಹಾು
ಬಿ) ಮಹಾರಾಷ್ರ
ಸ್ವ) ಕ್ಾಾಭಟ್ಕ್್
ಡಿ) ತ್ಮಿಳುಾಾಡನ್

ಸ್ವ) ಕ್ಾಾಭಟ್ಕ್್



12) ಏಷ್ಾಾವ್9 ಾೆೀ್ಮಂತ್ೂಮಂಡಲ್್ಇಂಧ್ನ್್ರೌಂಡ್ಟೆೀರಲ್್ಅನ್ನು್ಯಾುನ್ಆಯೀರ್ಜಸನತಾತರೆ?
Who will host the 9th Asian Ministerial Energy Roundtable?

ಎ) ಬೆ್ಲಾುಸ್
ಬಿ) ಭಾುತ್್
ಸ್ವ) ಇಥಿಯೀಿಸಯಾ
ಡಿ) ನ್ರಾ್ರ್ಜಲಾಾಂಡ್

ಬಿ) ಭಾುತ್್



13) ರಲ್ಯನ್್್ರ್ಜಯೀ್5 ರ್ಜ್ಫೆರೀನ್್ಮಾಡಲ್ನ್ಯಾರೆರಂದಿಗೆ್ಪಾಲ್ನದಾರಕೆ್್ಹೆರಂದಿದೆ?
Reliance Jio has partnered with whom to make a 5G phone?

ಎ) ಮೆೈಕ್ರೊೀಸಾಫ್ಾ
ಬಿ) ಅಮೆಜಾನ್
ಸ್ವ) ಗರಗಲ್್
ಡಿ) ಫೆೀಸನುಕ್್

ಸ್ವ) ಗರಗಲ್



14) 100 ಮಿೀಟ್ರ್ಬ್ಾಾಕ್್ಸೆರರೀಕ್್ವಿಶಿ್ದಾಖಲೆಯನ್ನು್ಮನರವ ದೆೀಶವ್ಈಜನಗಾು್ಕೆ್ೀಯಿ್ೀ್ಮೆಕ್್ಕ್ೌನ್?
Which country's swimmer Kaylee McKeown has broke the 100m backstroke world 
record?

ಎ) ಸ್ವಂಗಾಪನು
ಬಿ) ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ್
ಸ್ವ) ಕೆ್ನ್ಡಾ
ಡಿ) ಅಮೆೀರಕ್ಾ್

ಬಿ) ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ



15) ವಾಾನ್್ಮಹೆರೀತ್್ವವನ್ನು್ಆಯೀರ್ಜಸಲ್ನ್ಯಾವ್ರಾಜಾ್ಸಕ್ಾಭು್ಇತ್ತೀಚೆಗೆ್ಘರೀಷಿಸ್ವದೆ?
Which state government has recently announced to organize Van Mahotsav?

ಎ) ಮಹಾರಾಷ್ರ
ಬಿ) ಉತ್ತು್ಪೂದೆೀಶ
ಸ್ವ) ದೆಹಲ್ಲ್
ಡಿ) ಪಂಜಾಬ್

ಸ್ವ) ದೆಹಲ್ಲ್



ನನನನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸನೆಂಟ್ರಲ್ ಯುರನೂೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಓಪ್ನ್ ಸನೂಸನೈಟಿ ಪ್ರಶರ್ಸಿ 2021 ಪ್ಡನದ 
ಭ್ರತಿೋಯರನ್ುೆ ಹನಸರಿರ್ಸ?

ಎ) ಪಿಣರ್ಯಿ ವಿಜಯನ್
ಬಿ) ಇ. ಶ್ರೋಧರನ್
ರ್ಸ) ನ್ರನೋೆಂದರ ಮೋದಿ
ಡಿ) ಕನ.ಕನ.ಶ್ನೈಲಜ್

ಕನೋರಳದ ಮ್ಜಿ ಆರನೂೋಗಯ ಸಚಿವ ಕನ.ಕನ.ಶ್ನೈಲಜ್ ಅವರು ಸ್ವಿಜನಿಕ ಆರನೂೋಗಯ ಸನೋವನಗಳ ಮೋಲಿನ್ 
ಬದಧತನಯನ್ುೆ ಗುರುತಿರ್ಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸನೆಂಟ್ರಲ್ ಯುರನೂೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಓಪ್ನ್ ಸನೂಸನೈಟಿ
ಪ್ರಶರ್ಸಿ 2021 ಅನ್ುೆ ಗೌರವಿರ್ಸದ್್ಾರನ.



ಇೆಂದಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ  

ಅತಿ ಹನಚ್ುು ಮಕಕಳನ್ುೆ ಹನೂೆಂದಿರುವ ಪನೂೋಷಕರಿಗನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಯಿ ಮೌಲಯದ ನ್ಗದು 
ಪನೂರೋತ್್ಹವನ್ುೆ ಯ್ವ ರ್ಜಯದ ಸಚಿವರು ಘೂೋಷ್ಠರ್ಸದ್್ಾರನ?

ಎ) ನ್ಗ್ಲ್ಯೆಂಡ್ಸ
ಬಿ) ಅರುಣ್ಚ್ಲ ಪ್ರದ್ನೋಶ
ರ್ಸ) ಮಿಜನೂೋರ್ೆಂ
ಡಿ) ಮಣಿಪ್ುರ



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

