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"ಕೆೊರೆೊನಿಲ್" ಯಾವ ಕಂಪನಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಔಷಧವಾಗಿದ?ೆ
ಎ) ಬ್ಯೋಕಾನ್                  ಬಿ) ಫಾರ್ಾಾ
ಸಿ) ರಾನಬಾಕ್ಸಿ                    ಡಿ)ಪಂತಜಲಿಆಯುವೆೋಾದ

ಪರಧಾನಿ ಕ್ಸಸಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪರಶಸಿಗಿೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ೆೆಯನುು ಆಯ್ಕೆ
ರ್ಾಡಲ್ಾಗಿದ?ೆ
ಎ. ಅನಂತಪುರಂ                   ಬಿ. ವಾರಣಾಸಿ 
ಸಿ. ಗೆೊೋರಖ ಪುರ                  ಡಿ. ಲಕೆೊುೋ
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SBK KANNADA Daily Current Affairs Quiz-February 25 

1) ಕೆೋಂದರ ಅಬ್ಕಾರಿ ದ್ಧನವನುು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗುತಿದೆ?
When is Central Excise Day celebrated?

ಎ) 23 ಫೆಬ್ರವರಿ
ಬಿ) 22 ಫೆಬ್ರವರಿ
ಸಿ) 24 ಫೆಬ್ರವರಿ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಿ

ಉತ್ತರ: ಸಿ) 24 ಫೆಬ್ರವರಿ
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2) ಭಾರತದ ಉನುತ ವಾಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಾದ ದೆೋಶ ಯಾವುದು?
Which country has become India's top trading partner?

ಎ) ಜಪಾನ್
ಬಿ) ಯುಎಸ್ಎ
ಸಿ) ಚೀನಾ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಿ

ಉತ್ತರ: ಸಿ) ಚೀನಾ
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3) ಇತ್ಿೋಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜಾ ಭಾರತವು ವಿಶವ ಬಾಾಂಕ್ಸನೆೊಂದ್ಧಗೆ 68 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾಲ 
ಒಪಪಂದಕೆೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಸದ?ೆ
Recently for which state India has signed a $ 68 million loan agreement 

with the World Bank?

ಎ) ಹರಿಯಾಣ
ಬಿ) ನಾಗಾಲಾಯಾಂಡ್
ಸಿ) ಉತ್ತರಾಖಾಂಡ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಿ

ಉತ್ತರ: ಬಿ) ನಾಗಾಲಾಯಾಂಡ್
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4) 'ಯುವ ಭಾರತ್: ಇಂದ್ಧನ ವಿೋರರು' ಎಂಬ್ ಪುಸಿಕ ಬ್ರೆದವರು ಯಾರು?
Who has written a book titled 'Yuva Bharat: The Heroes of Today'?

ಎ) ವಿಜೆೀಾಂದರ ಗರ್ಗ್
ಬಿ) ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿಾಂರ್ಗ
ಸಿ) ದೆೀವಿರ್ ಸಿಾಂರ್ಗ ಭಾಂಡಾರಿ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಿ

ಉತ್ತರ: ಸಿ) ದೆೀವಿರ್ ಸಿಾಂರ್ಗ ಭಾಂಡಾರಿ
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5) ಪರಧಾನಿ ಕ್ಸಸಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪರಶಸಿಿಗೆ ಯಾವ ಜಿಲೆ್ೆಯನುು ಆಯ್ಕೆ ರ್ಾಡಲ್ಾಗಿದ?ೆ
Which district has been selected for the Prime Minister Kisan National 

Award?

ಎ) ಗೊೀರಖ್ಪುರ
ಬಿ) ಅನಾಂತ್ಪುರಾಂ
ಸಿ) ವಾರಣಾಸಿ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಿ

ಉತ್ತರ: ಬಿ) ಅನಾಂತ್ಪುರಾಂ
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6) ಇತ್ಿೋಚೆಗೆ ವಿದುಾತ್ ಚಲನಶೋಲತೆಗೆ ತನು ಬ್ದಿತೆಯನುು ಬ್ಲಪಡಿಸಲು ಅಮೆಜಾನ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರೆೊಂದ್ಧಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೆೊಂದ್ಧದೆ?
Recently with whom has Amazon India partnered to strengthen its 

commitment to electric mobility?

ಎ) ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
ಬಿ) ಮಹೀಾಂದಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
ಸಿ) ಹೀರೊೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಮಹೀಾಂದಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
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7) ಇತ್ಿೋಚೆಗೆ ಎರಡು ದ್ಧನಗಳ ಹೊವುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತುಿ ತೆೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಬ್ಬವನುು
ಎಲೆಿ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಾಗಿದೆ?
Where has recently organized a two-day festival of flowers, vegetables and 

gardening?

ಎ) ನೆೈನಿತಾಲ್
ಬಿ) ಶಿಮಾಿ
ಸಿ) ವಾರಣಾಸಿ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಸಿ) ವಾರಣಾಸಿ
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8) ಇತ್ಿೋಚೆಗೆ ಐಎಎಫ್ ಮುಖ್ಾಸಥ ರಾಕೆೋಶ್ ಕುರ್ಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮೊರು ದ್ಧನಗಳ 
ಪರವಾಸಕೆೆ ಯಾವ ದೆೋಶಕೆೆ ಹೆೊೋಗಿದಾಾರೆ?
Recently IAF Chief Rakesh Kumar Singh has gone on a three-day visit to 

which country?

ಎ) ನೆೀಪಾಳ
ಬಿ) ಬಾಾಂಗಾಿದೆೀಶ
ಸಿ) ಭೂತಾನ್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಬಿ) ಬಾಾಂಗಾಿದೆೀಶ
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9) ದೆೊಡಡ ಹೆೊೋಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಉದಾಮದ ಸಾಥನರ್ಾನ ನಿೋಡಲು ಯಾವ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ 
ನಿಧಾರಿಸಿದ?ೆ
Which state government has decided to give industry status to big hotels?

ಎ) ಒಡಿಶಾ
ಬಿ) ಕೆೀರಳ
ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ಿ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಬಿ) ಕೆೀರಳ
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10) ಇತ್ಿೋಚೆಗೆ ಎಚ ಎಸ ಬಿಸಿ 2022 ರ ಹಣಕಾಸು ವಷಾದಲಿೆ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಯ 
ಶ್ೆೋಕಡಾವಾರು ಪರರ್ಾಣವನುು ಅಂದಾಜು ರ್ಾಡಿದೆ?
Recently HSBC has estimated what percent of India's GDP in FY 2022?

ಎ) 10.4%
ಬಿ) 11.2% 
ಸಿ) 9.8%
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಬಿ) 11.2% 
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11) ವಾಾಕ್ಸಿನೆೋಷನ್ ಪರರ್ಾಣಪತರ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ ಜನರಿಗೆ ಗಿರೋನ್ ಪಾಸ ನಿೋಡಿರುವ ದೆೋಶ 
ಯಾವುದು?
Which country has issued a green pass for people with vaccination 

certificates?

ಎ) ಫಾರನ್್
ಬಿ) ರಷ್ಾಯ
ಸಿ) ಇಸೆರೀಲ್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಸಿ) ಇಸೆರೀಲ್
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12) ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ಸಹ-ರ್ಾಲಿೋಕತವದ ಹಕುೆಗಳನುು ನಿೋಡಿದ ೊದದಲ ರಾಜಾ ಯಾವುದು?
Which is the first state to give Co-ownership rights to women?

ಎ) ಒಡಿಶಾ
ಬಿ) ಉತ್ತರಾಖಾಂಡ
ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ಿ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಬಿ) ಉತ್ತರಾಖಾಂಡ
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13) ಇತ್ಿೋಚೆಗೆ ಮಿಷನ್ ಇಂದರಧನುಷ್ 3.0 ಅನುು ಪಾರರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು?
Who has recently launched Mission Indradhanush 3.0?

ಎ) ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಾಂರ್ಗ
ಬಿ) ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೊೀವಿಾಂದ್
ಸಿ) ಡಾ ಹರ್ಷ್ ವರ್್ನ್ ಸಿಾಂರ್ಗ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಸಿ) ಡಾ ಹರ್ಷ್ ವರ್್ನ್ ಸಿಾಂರ್ಗ
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14) ಇತ್ಿೋಚೆಗೆ ಜಿಂದಾಲ್ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ಅನುು ಅದರ ಅಧಾಕ್ಷರನಾುಗಿ ನೆೋಮಿಸಿದವರು 
ಯಾರು?
Recently who has Jindal Power Limited appointed as its Chairman?

ಎ) ವಿಜಯ್ಜೊೀಶಿ
ಬಿ) ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾ
ಸಿ) ರಣವಿೀರ್ ಸಿಾಂರ್ಗ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಬಿ) ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾ
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15) ಡಿಆರ್ ಡಿಒ ಇತ್ಿೋಚೆಗೆ ಎರಡು ವಿಎಲ್-ಎಸ ಆರ್ ಎಸ ಎಎಮ ನ ಯಶಸಿವ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಳನುು
ಎಲೆಿ ನಡೆಸಿದೆ?
Where has DRDO recently conducted successful tests of two VL-SRSAM?

ಎ) ಒಡಿಶಾ
ಬಿ) ಮಣಿಪುರ
ಸಿ) ನಾಗಾಲಾಯಾಂಡ್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಎ) ಒಡಿಶಾ
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16) ಸಥಗಿತಗೆೊಂಡ ವಸತ್ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಪೊಣಾಗೆೊಳಿಸಲು ಭಾರತ ಸಕಾಾರ ಸಾಥಪಿಸಿದ 
ನಿಧಿಯ ಹೆಸರೆೋನು?   

What is the name of the fund set up by Government of India to complete 

stalled housing projects? 

ಎ)ಸಾಾಯಾಂ
ಬಿ)ಸಾಾಗುರಹ್
ಸಿ)ಸಾಾಮಿಹ್
ಡಿ)ಅಹಾಮ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಸಿ)ಸಾಾಮಿಹ್
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17) "ಕೆೊರೆೊನಿಲ್" ಯಾವ ಕಂಪನಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಔಷಧ?  
"Coronil" is a medicine developed by which company? 

ಎ)ಬ್ಯೀಕಾನ್
ಬಿ)ರಾನಬಾಕ್ಟ್ರ್
ಸಿ)ಒಟ್ುು ಫಾಮಾ್
ಡಿ)ಪಾಂತ್ಜಲ್ಲ ಆಯುವೆೀ್ದ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಡಿ)ಪಾಂತ್ಜಲ್ಲ ಆಯುವೆೀ್ದ
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18) ಯಾವ ಯೋಜನೆಗೆ ಡೆೊರೋನ್ ಗಳ ಬ್ಳಕಗೆಾಗಿ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಡಿಜಿಸಿಎಯಂದ 
ಅನುೊದೋದನೆ ಪಡೆದ್ಧದೆ?
The Agriculture Ministry has obtained approval from DGCA for use of drones 

for which scheme? 

ಎ)PMFBY
ಬಿ)PMJJBY
ಸಿ)PMSBY
ಡಿ)PMKSY

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಎ)PMFBY
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19) ಇತ್ಿೋಚೆಗೆ ಸುದ್ಧಾಯಲಿೆ ಕಂಡುಬ್ರುವ "ಹೆಲಿನಾ" ಎಂದರೆೋನು?  
What is "Helina" which is seen in news recently? 

ಎ)ಹೊಸ ಲ್ಸಿಕೆ ಅಭಯರ್ಥ್
ಬಿ)ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಯವಸೆೆ
ಸಿ)ಬಾಹಾಯಕಾಶ ನೌಕೆ
ಡಿ)ಮಾಸ್ ರೊೀವರ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಬಿ)ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಯವಸೆೆ
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20) ಆರ್ ಬಿಐಯಂದ್ಧಗೆ ಸರ್ಾಲ್ೆೊೋಚಿಸಿ ಕೆೋಂದರ ಸಕಾಾರವು ಹಣದುಬ್ಬರ ಗುರಿಯನುು ಎಷುು 
ವಷಾಗಳಿಗೆೊಮೆೆ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸುತಿದೆ?  
The inflation target is set by the central government, in consultation with 

the RBI, once in how many years? 

ಎ)ಎರಡು
ಬಿ)ಮೂರು
ಸಿ)ನಾಲ್ುು
ಡಿ)ಐದು

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಡಿ)ಐದು
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21) ಇತ್ಿೋಚೆಗೆ ಕೆಂಪು (ಮಂಗಳ) ಗರಹಕೆೆ ಇಳಿದ ಯು.ಎಸ. ಬಾಹಾಾಕಾಶ ಸಂಸೆಥ ನಾಸಾದ 
ರ್ಾಸಾ ರೆೊೋವರ್ ಹೆಸರೆೋನು?  
What is the name of the Mars rover of the U.S. space agency NASA, which 

has recently landed on the red planet? 

ಎ)ಡಿಸುವರಿ
ಬಿ)ಪರಿಶರಮ
ಸಿ)ಗ್ರರಟ್
ಡಿ)ಜಾಣೆೆ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಬಿ)ಪರಿಶರಮ
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22) ನಿೋತ್ ಆಯೋಗ್ ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯ ಅಧಾಕ್ಷತೆ ಯಾರು? 
Who chairs the NITI Aayog's Governing Council meeting? 

ಎ)ಹಣಕಾಸು ಸಚವರು
ಬಿ)ನಿೀತಿ ಆಯೀಗದ ಸಿಇಒ
ಸಿ)ಪರಧಾನಮಾಂತಿರ
ಡಿ)ಗೃಹ ಸಚವರು

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಸಿ)ಪರಧಾನಮಾಂತಿರ
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23) ವಿಶವ ಆರೆೊೋಗಾ ಸಂಸೆಥಯ (ಡಬ್ುೆುಎಚ ಒ) ಅತ್ದೆೊಡಡ ಫಂಡರ್ಯಾವುದು?  

Which country is the largest funder of the World Health Organisation

(WHO)? 

ಎ)ಚೀನಾ
ಬಿ)ಅಮೆರಿಕ
ಸಿ)ರಷ್ಾಯ
ಡಿ)ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಕ್ಟ್ರಾಂಗಡಮ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಬಿ)ಅಮೆರಿಕ
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24) ಯುಎನ್ ಡಿಪಿಯ ಅಂಡರ್-ಸೆಕೆರಟರಿ ಜನರಲ್ ಮತುಿ ಅಸೆೊೋಸಿಯ್ಕೋಟ್ ಅಡಿೆನಿಸೆರೋಟರ್ 
ಆಗಿ ಯಾವ ಭಾರತ್ೋಯ ವಾಕ್ಸಿತವವನುು ನೆೋಮಿಸಲ್ಾಗಿದ?ೆ 
Which Indian personality has been appointed as the Under- Secretary-

General and Associate Administrator of the UNDP? 

ಎ)ಉರ್ಜ್ತ್ ಪಟೆೀಲ್
ಬಿ)ಉಷ್ಾ ರಾವ್ಮೊನಾರಿ
ಸಿ)ಆರ್ ಗಾಾಂಧಿ
ಡಿ)ಬಿಮಲ್ಜಲ್ನ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಬಿ)ಉಷ್ಾ ರಾವ್ಮೊನಾರಿ
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25) ಕೆೊೋವಿಡ್ಸ -19 ರ ಕಾನೊನು ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಕಾಮನೆವಲ್ಿ ಕಾನೊನು ಮಂತ್ರಗಳ 
ಸಭೆಯ ಅಧಾಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ದೆೋಶ ಯಾವುದು?  
Which country chaired the Commonwealth Law Ministers Meeting on the 

legal aspects of Covid -19? 

ಎ)ಶಿರೀಲ್ಾಂಕಾ
ಬಿ)ಭಾರತ್
ಸಿ)ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಕ್ಟ್ರಾಂಗಡಮ್
ಡಿ)ಬಾಾಂಗಾಿದೆೀಶ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತ್ತರ: ಎ)ಶಿರೀಲ್ಾಂಕಾ
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ಇಂದ್ಧನ ಪರಶ್ೆು 

ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಅನುವಾದ ಸಾಫ್ು ವೆೋರ್ ಅಮರ್ ವಶ್ಾವನುು
ಯಾವ ದೆೋಶ ಬಿಡುಗಡೆ ರ್ಾಡಿದೆ?

ಎ.ಬಾಂಗಾೆದೆೋಶ
ಬಿ.ನೆೋಪಾಳ
ಸಿ.ಜಪಾನ್
ಡಿ.ಪಾಕ್ಸಸಾಿನ

ಎಲೆರಿಗೊ ಧನಾವಾದಗಳು


