
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವ ಸಂತಥ ೋಷ ವರದಿಯನ್ನು ಮೊದಲನ 
ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತನ?
▪ 2012
▪ 2010
▪ 2013
▪ 2008

06 ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2021-ಪ್ರಚಲಿತ ವಿ ದ್ಯಮಾನಗಳು 



1)ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ದೆಹಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆೆಂಪು ಕೆ ೋಟೆಯೆಂದ 
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಭದರತಾ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಾರತ ಪರಿಕರಮದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 
ಕಾರ್ ಯಾಶಲಿಯನುು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರೆಂಭಿಸಿದಾಾರೆ?

Who among the following has official start  All India Car 
Rally of the National Security Guard   Sudarshan Bharat 
Parikrama from the historic Red Fort in Delhi?

ರಾಜನಾಥ್ ಸಿೆಂಗ್

ಅಮಿತ್ ಶಾ

ನರೆೋೆಂದರ ಮೋದಿ

ಪಿಯ ಷ್ ಗೆ ೋಯಲ್ SBK KANNADA YouTube Channel



• ಅಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೆ ೋತಸವದ ಅಡಿಯಲಿಿ ದೆಹಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆೆಂಪು 
ಕೆ ೋಟೆಯೆಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಭದರತಾ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಾರತ ಪರಿಕರಮದ 
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾರ್ ಯಾಶಲಿಯನುು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 
ಆರೆಂಭಿಸಿದಾಾರೆ.

• ಅಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೆ ೋತಸವವನುು ಯುವಜನರಲಿಿ
ಪುನರುಜ್ಜೋವನಗೆ ಳಿಸಲು ಮತುು ಹುರಿದುೆಂಬಿಸಲು ಹುತಾತಮರ ಮತುು ಸ್ಾಾತೆಂತರಯ 
ಹೆ ೋರಾಟಗಾರರ ಚೆೈತನಯವನುು ಸಕಾಶರವು ಆಚರಿಸುತಿುದೆ.

• ಯಾಶಲಿ ಅಕೆ ಟೋಬ್ರ್ 30 ರೆಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಪೊಲಿೋಸ್ ಸ್ಾಮರಕದಲಿಿ 
ಕೆ ನೆಗೆ ಳಳಲಿದೆ.

• ದೆೋರ್ದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಾದ ದೆಂಡಿ, ಈಶಾನಯ ಮತುು ಲೆೋಹ್ ನೆಂದ 
ಕನಾಯಕುಮಾರಿಯೆಂದ ಆರೆಂಭವಾದ ಕೆೋೆಂದರ ಸರ್ಸರ ಪೊಲಿೋಸ್ ಪಡೆಗಳ ಸ್ೆೈಕಲ್ 
ಯಾಶಲಿಯನುು ಶ್ರೋ ಶಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರೆಂಭಿಸಿದಾಾರೆ.



2) ಮಾಹಿತಿ ಮತುು ಪರಸ್ಾರ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಸಿೆಂಗ್ ಠಾಕ ರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಯಾವ ರಾಜಯದಲಿಿ ಪರಧಾನ ಮೆಂತಿರ ಗಾರಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ 
ರಸ್ೆುಗಳನುು ಉದಾಾಟಿಸಿದಾಾರೆ?

The Information and Broadcasting Minister Anurag Singh 
Thakur has inaugurated various roads of Pradhan Mantri 
Gram Sadak Yojana in which of the following state?

ರಾಜಸ್ಾಾನ

ಮಧಯಪರದೆೋರ್

ಕನಾಶಟಕ

ಹಿಮಾಚಲ ಪರದೆೋರ್ SBK KANNADA YouTube Channel



• ಕೆೋೆಂದರ ಮಾಹಿತಿ ಮತುು ಪರಸ್ಾರ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಸಿೆಂಗ್ ಠಾಕ ರ್ ಅವರು 
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಮಾಚಲ ಪರದೆೋರ್ ಭೆೋಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಮಿೋರ್ ಪುರ ಜ್ಲೆಿಗೆ
ಆಗಮಿಸಿದಾಾರೆ.

• ತಮಮ ಭೆೋಟಿಯ ಸಮಯದಲಿಿ, ಶ್ರೋ ಠಾಕ ರ್ ಅವರು ಹಮಿೋರ್ ಪುರ ಜ್ಲೆಿಯಲಿಿ
ಪರಧಾನ ಮೆಂತಿರ ಗಾರಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯ (PMGSY) ವಿವಿಧ ರಸ್ೆುಗಳನುು 
ಉದಾಾಟಿಸಲಿದಾಾರೆ.

• ಪರಧಾನ ಮೆಂತಿರ ಗಾರಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಜೆ ೋಗ್ ಖಾಸ್, 
ಪೆಂಜೆ ೋತ್ ಮತುು ಹಮಿೋರ್ ಪುರ್ ಜ್ಲೆಿಯ ಭೆ ೋರೆಂಜ್ ಮತುು ನಡುನ್ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೆೋತರಗಳ ಭರಮೋತಿಗಳಲಿಿ ನಮಿಶಸಿದ ವಿವಿಧ ರಸ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋೆಂದರ 
ಸಚಿವರು ಉದಾಾಟಿಸಿದಾಾರೆ.



3) ‘ಡಿಜ್ಟಲ್ ಕಾಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೆೈಫ್ ಇೆಂಡೆಕ್ಸ 2021’ ನ 3 ನೆೋ 
ಆವೃತಿುಯಲಿಿ, 110 ದೆೋರ್ಗಳಲಿಿ ಭಾರತದ ಸ್ಾಾನ ಯಾವುದು?

In the 3rd edition of ‘Digital Quality of Life Index  2021’, 
what is the rank of India among 110 countries?

57 ನೆೋ

58 ನೆೋ

59 ನೆೋ

60 ನೆೋ
SBK KANNADA YouTube Channel



• ಸ್ೆೈಬ್ರ್ ಸ್ೆಕುಯರಿಟಿ ಕೆಂಪನ 'ಸಫ್ ಶಶಾಕ್ಶ' ತಯಾರಿಸಿದ 'ಡಿಜ್ಟಲ್ 
ಕಾಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೆೈಫ್ ಇೆಂಡೆಕ್ಸ (ಡಿಕ ಯಎಲ್) 2021' 3 ನೆೋ 
ಆವೃತಿುಯಲಿಿ 110 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೆೈಕಿ ಭಾರತವು ಒಟಾಟರೆ 59 ನೆೋ 
ಸ್ಾಾನದಲಿಿದೆ.

• ಇದು 2020 ರ ಸ ಚಯೆಂಕದಲಿಿ ಭಾರತ ಪಡೆದ 57 ನೆೋ ಶೆರೋಣಿಗಿೆಂತ 2
ಸ್ಾಾನಗಳು ಕಡಿಮೆ.

• ಸತತ 2 ನೆೋ ಬಾರಿಗೆ, ಡೆನಾಮಕ್ಶ ಶೆರೋಯಾೆಂಕದಲಿಿ ಅಗರಸ್ಾಾನದಲಿಿದೆ, 
ದಕ್ಷಿಣ ಕೆ ರಿಯಾ ಮತುು ಫಿನಾಿಯೆಂಡ್ 2 ಮತುು 3 ನೆೋ ಸ್ಾಾನದಲಿಿವೆ.

• ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದೆೋರ್ವು ಅತಯೆಂತ ಕಡಿಮೆ (110) ಸ್ಾಾನದಲಿಿದೆ. 
ಕಾೆಂಬೆ ೋಡಿಯಾ 108 ನೆೋ ಸ್ಾಾನದಲಿಿದೆ ಮತುು ಕಾಯಮರ ನ್ 109 ನೆೋ
ಸ್ಾಾನದಲಿಿದೆ.



4) ಇತಿುೋಚೆಗೆ ಸುದಿಾಯಲಿಿರುವ ವೆಡೆಲ್ ಸಮುದರ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ

Weddell Sea, seen recently in news, is part of 

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಾಗರ

ಆಕಿಟಶಕ್ ಸ್ಾಗರ

ಅಟಾಿೆಂಟಿಕ್ ಸ್ಾಗರ

ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಾಗರ

SBK KANNADA YouTube Channel



• ವೆಡೆಲ್ ಸಮುದರವು ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಾಗರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತುು ವೆಡೆಲ್ 
ಗೆೈರ್ ಅನುು ಒಳಗೆ ೆಂಡಿದೆ. ಕೆ ೋಟ್ಸಸ ಲಾಯೆಂಡ್ ಮತುು ಅೆಂಟಾಕಿಟಶಕ್ 
ಪೆನನುಸಲಾದ ಕರಾವಳಿಯೆಂದ ರ ಪುಗೆ ೆಂಡ ಕೆ ಲಿಿಯೆಂದ ಅದರ 
ಭ  ಗಡಿಗಳನುು ವಾಯಖಾಯನಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿರನೆಸಸ್ ಮಾರ್ಾಶ ಕೆ ೋಸ್ಟ, 
ಕಿಾೋನ್ ಮೌಡ್ ಲಾಯೆಂಡ್ ನಲಿಿರುವ ಕೆೋಪ್ ನಾವೆಶಜ್ಯಾ ಪ ವಶದ 
ಬಿೆಂದುವಾಗಿದೆ.

• ಸಮುದರವು ಅಜೆಶೆಂಟಿೋನಾದ ಅೆಂಟಾಟಿಶಕಾದ ಬಿರಟಿಷ್ ಅೆಂಟಾಕಿಟಶಕ್ 
ಪರದೆೋರ್ದ ಎರಡು ಅತಿಕರಮಿಸುವ ಅೆಂಟಾಕಿಟಶಕ್ ಪಾರದೆೋಶ್ಕ 
ಹಕುುಗಳಲಿಿದೆ ಮತುು ಭಾಗರ್ಃ ಅೆಂಟಾಕಿಟಶಕ್ ಚಿಲಿಯ ಪರದೆೋರ್ದೆ ಳಗೆ 
ವಾಸಿಸುತುದೆ.



5) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೆೋರ್ವು ವಿರ್ಾಸೆಂಸ್ೆಾಯ ಪರಕಾರ "ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಹೆ ೆಂದಿದ ದೆೋರ್" ಪಟಿಟಯಲಿಿಲಿ?

Which of the following country is not in the list of “Least 
Developed Country” as per United Nations?

ಅಫ್ಾಾನಸ್ಾುನ

ಬಾೆಂಗಾಿದೆೋರ್

ಮಾಲಿಡೋವ್ಸಸ

ಡಿ) ಮಾಯನಾಮರ್
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• ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹೆ ೆಂದಿದ ದೆೋರ್ಗಳು (LDC ಗಳು) ಅಭಿವೃದಿಿಶ್ೋಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟಿಟಯಾಗಿದುಾ, 
ವಿರ್ಾಸೆಂಸ್ೆಾಯ ಪರಕಾರ, ಸ್ಾಮಾಜ್ಕ ಆಥಿಶಕ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಕಡಿಮೆ ಸ ಚಕಗಳನುು ಪರದಶ್ಶಸುತುದೆ, 
ಪರಪೆಂಚದ ಎಲಾಿ ದೆೋರ್ಗಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸ ಚಯೆಂಕ ರೆೋಟಿೆಂಗ್ ಗಳನುು ಹೆ ೆಂದಿದೆ.

• ಎಲ್ ಡಿಸಿ ಮಾನದೆಂಡಗಳನುು ಯುಎನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅೆಂಡ್ ಸ್ೆ ೋಶ್ಯಲ್ ಕೌನಸಲ್ 
(ಇಸಿಒಎಸ್ ಒಸಿ) ಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ನೋತಿ (ಸಿಡಿಪಿ) ಯೆಂದ ಪರತಿ ಮ ರು ವಷ್ಟ್ಶಗಳಿಗೆ ಮೆಮ 
ಪರಿಶ್ೋಲಿಸಲಾಗುತುದೆ.

• LDC ವಗಶವನುು ಆರೆಂಭಿಸಿದಾಗಿನೆಂದ, ಆರು ದೆೋರ್ಗಳು ಅಭಿವೃದಿಿ ಹೆ ೆಂದುತಿುರುವ ದೆೋರ್ದ 
ಸ್ಾಾನಮಾನವನುು ಪಡೆದಿವೆ.

• LDC ಸಿಾತಿಯೆಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಮದಲ ದೆೋರ್ 1994 ರಲಿಿ ಬೆ ೋಟಾಸಾನ. 2007 ರಲಿಿ ಎರಡನೆೋ ದೆೋರ್ 
ಕೆೋಪ್ ವಡೆಶ.

• ಮಾಲಿಡೋವ್ಸಸ 1 ಜನವರಿ 2011 ರೆಂದು ಅಭಿವೃದಿಿ ಹೆ ೆಂದುತಿುರುವ ದೆೋರ್ದ ಸ್ಾಾನಮಾನವನುು ಪಡೆದಿದೆ, 
2014 ರಲಿಿ ಸಮೋವಾ, 2017 ರಲಿಿ ಈಕಾಟೆ ೋರಿಯಲ್ ಗಿನಯಾ ಮತುು ಡಿಸ್ೆೆಂಬ್ರ್ 2020 ರಲಿಿ 
ವನವಾಟು ಪದವಿ ಪಡೆದಿದೆ.



6) ಸ್ಾವಶಜನಕ ಹಿತಾಸಕಿು ಅಜ್ಶ (PIL) ಪರಿಕಲಪನೆಯನುು ಉಲೆಿೋಖಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಹೆೋಳಿಕೆಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

With reference to the concept of Public Interest Litigation (PIL), consider 
the following statements:

1. ನಾಯಯ ಪಿ.ಎನ್.ಭಗವತಿ  PIL ಪರಿಕಲಪನೆಯ ಪರವತಶಕರು  .

2.ಇದನುು ಸುಪಿರೋೆಂ ಕೆ ೋಟ್ಸ ಶನಲಿಿ ಮಾತರ ಸಲಿಿಸಬ್ಹುದು.

3.ಇದು ಸ್ಾಮಾನಯ ಜನರ ಅನುಕ ಲಕಾುಗಿ ಸಲಿಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೆೋಲಿನ ಯಾವ ಹೆೋಳಿಕೆ/ಸರಿಯಾಗಿದೆ?

1 ಮತುು 2 ಮಾತರ

2 ಮತುು 3 ಮಾತರ

1 ಮತುು 3 ಮಾತರ

1, 2 ಮತುು 3
SBK KANNADA YouTube Channel



• ಸ್ಾವಶಜನಕ ಹಿತಾಸಕಿು ಮಕದಾಮೆ (ಪಿಐಎಲ್) ಮಾನವ ಹಕುುಗಳು ಮತುು 
ಸಮಾನತೆಯನುು ಮುನುಡೆಸಲು ಅಥವಾ ವಿಶಾಲ ಸ್ಾವಶಜನಕ ಕಾಳಜ್ಯ 
ಸಮಸ್ೆಯಗಳನುು ಎತುಲು ಕಾನ ನನ ಬ್ಳಕೆಯಾಗಿದೆ.

• ಭಾರತದಲಿಿ, ಸ್ಾವಶಜನಕ ಹಿತಾಸಕಿು ಮಕದಾಮೆ (ಪಿಐಎಲ್) ಸುಪಿರೋೆಂ 
ಕೆ ೋಟ್ಸ ಶನ ನಾಯಯಾೆಂಗ ಕಿರಯಾಶ್ೋಲತೆಯ ಪಾತರವಾಗಿದೆ.

• ಇದನುು 1980 ರ ದರ್ಕದ ಆರೆಂಭದಲಿಿ ಪರಿಚಯಸಲಾಯತು.
• ನಾಯಯಮ ತಿಶ ವಿ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಟ್ಣ ಅಯಯರ್ ಮತುು ನಾಯಯಮ ತಿಶ ಪಿ.ಎನ್. PIL 
ಪರಿಕಲಪನೆಯ ಪರವತಶಕರು ಭಗವತಿ.

• ಇದನುು ಸುಪಿರೋೆಂ ಕೆ ೋಟ್ಸಶ ಅಥವಾ ಹೆೈಕೆ ೋಟ್ಸ ಶನಲಿಿ ಮಾತರ ಸಲಿಿಸಬ್ಹುದು.
• ಪಿಐಎಲ್ ನಲಿಿ, ನಾಯಯಾಲಯದ ಪಾತರವು ಸ್ಾೆಂಪರದಾಯಕ ಕರಮಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚುು
ದೃserವಾಗಿದೆ; ಇದು ನಷ್ಟ್ುಿಯವಾಗಿರುವುದಕಿುೆಂತ ಸೃಜನಶ್ೋಲವಾಗಿದೆ ಮತುು ಇದು
ಕಿರಯೆಗಳನುು ನಧಶರಿಸುವಲಿಿ ಹೆಚುು ಸಕಾರಾತಮಕ ಮನೆ ೋಭಾವವನುು 
ಪಡೆದುಕೆ ಳುಳತುದೆ.



7) ಭಾರತದಲಿಿ ಎರ್ೆನಾಲ್ ಉತಾಪದನೆಗೆ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದೆಂತೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

With reference to ethanol production in India, consider the following 
statements:

1. ಭಾರತದಲಿಿ, ಎರ್ೆನಾಲ್ ಪಾರಥಮಿಕವಾಗಿ ಮೆಕೆುಜೆ ೋಳವನುು ಬ್ಳಸಿ ಉತಾಪದಿಸಲಾಗುತುದೆ.

2.ಎರ್ೆನಾಲ್ ಮದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಜೆೈವಿಕ ಇೆಂಧನಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

3. ಭಾರತವು 2030 ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಪೆಟೆ ರೋಲ್ ನಲಿಿ ಶೆೋಕಡಾ 20 ರಷ್ಟ್ುಟ ಎರ್ೆನಾಲ್ ಬೆರೆಸುವ 
ಗುರಿಯನುು ಹೆ ೆಂದಿದೆ.

ಮೆೋಲಿನ ಯಾವ ಹೆೋಳಿಕೆ/ಸರಿಯಾಗಿದೆ?

1 ಮತುು 2 ಮಾತರ

2 ಮಾತರ

3 ಮಾತರ

1 ಮತುು 3 ಮಾತರ
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• ಎರ್ೆನಾಲ್ ಅನುು ಪಾರಚಿೋನ ಕಾಲದಿೆಂದಲ  ಸಕುರೆ ಹುದುಗುವಿಕೆಯೆಂದ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತುದೆ. ಎಲಾಿ ಪಾನೋಯ ಎರ್ೆನಾಲ್, ಮತುು ಅಧಶಕಿುೆಂತಲ  ಹೆಚುು 
ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಎರ್ೆನಾಲ್ ಅನುು ಇನ ು ಈ ಪರಕಿರಯೆಯೆಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತುದೆ. ಸರಳ 
ಸಕುರೆಗಳು ಕಚಾು ವಸುುಗಳು.

• ಭಾರತದಲಿಿ, ಎರ್ೆನಾಲ್ ಅನುು ಪಾರಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಬಿಬನ ಮಲಾಸಸ್ ಬ್ಳಸಿ 
ಉತಾಪದಿಸಲಾಗುತುದೆ.

• ಇತರ ಇೆಂಧನಗಳ ೆೆಂದಿಗೆ ಆೆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎೆಂಜ್ನ್ ಗಳಿಗೆ ಎರ್ೆನಾಲ್ ಅನುು 
ಇೆಂಧನವಾಗಿ ಬ್ಳಸುವುದಕೆು ಹೆಚಿುನ ಗಮನವನುು ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಏಕೆೆಂದರೆ ಇದು 
ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇೆಂಧನದ ಮೆೋಲೆ ಸೆಂಭವನೋಯ ಪರಿಸರ ಮತುು ದಿೋರ್ಶಕಾಲಿೋನ ಆಥಿಶಕ 
ಅನುಕ ಲಗಳಿೆಂದಾಗಿ.

• ಭಾರತ ಸಕಾಶರವು 2025 ರಿೆಂದ 2030 ರವರೆಗೆ ಪೆಟೆ ರೋಲ್ ನಲಿಿ (ಇ 20 ಎೆಂದ  
ಕರೆಯಲಪಡುವ) ಶೆೋಕಡಾ 20 ರಷ್ಟ್ುಟ ಎರ್ೆನಾಲ್ ಮಿರ್ರಣ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನುು 
ಮುೆಂದಿಟಿಟದೆ.

• ಇ 20 ಅನುು ಏಪಿರಲ್ 2023 ರಿೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು



8)ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ ಯರೆ ೋ ದ ಕೆೋೆಂದರ ಕಚೆೋರಿ ಎಲಿಿದೆ ?

Where is the National Crime Records Bureau headquarters?

ಮುೆಂಬೆೈ 

ದೆಹಲಿ

ಪೆಂಜಾಬ್ 

ಡೆಹಾರಡ ನ್
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• ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ ಯರೆ ೋ ಭಾರತದಲಿಿ ಅಪರಾಧ ವಾಷ್ಟ್ಶಕ 
ವರದಿಯನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸೆಂಸ್ೆಾಯಾಗಿದೆ .

• ಭಾರತಿೋಯ ದೆಂಡ ಸೆಂಹಿತೆಯ ಸೆಂಸ್ೆಾ ಹಾಗ  ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಮತುು ಸಾಳಿೋಯ 
ಕಾನ ನುಗಳ ಅಪರಾಧದ ಸೆಂಸ್ೆಾ ವಿಶೆಿೋಷ್ಟ್ಣೆ ಜವಾಬಾಾರಿ ಹೆ ೆಂದಿದೆ.

• ಇದರ  ಕೆೋೆಂದರ ಕಚೆೋರಿ   ನವದೆಹಲಿಯಲಿಿದೆ.
• ಇದು ಭಾರತ ಸಕಾಶರದ ಗೃಹ ವಯವಹಾರಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
• ಭಾರತದಲಿಿ ಅಪರಾಧದ ಮದಲ ವರದಿ 1953 ರಲಿಿ ಪರಕಟವಾಗಿದೆ, ಪರಸುುತ 
ವರದಿಯು 2020 ರ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

• ವರದಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಜ್ಲಾಿ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ ಯರೆ ೋಕ್ಸ ನೆಂದ 
ರಾಜಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ ಯರೆ ೋಕ್ಸ ಸೆಂಗರಹಿಸುತುದೆ

• ಇದು ಮೆಗಾಸಿಟಿಗಳ ಡೆೋಟಾವನುು ಸಹ ಸೆಂಗರಹಿಸುತುದೆ.



9)ವಿರ್ಾಸೆಂಸ್ೆಾಯ ವಿರ್ಾ ಸೆಂತೆ ೋಷ್ಟ್ ವರದಿಯನುು ಮದಲು ಯಾವಾಗ 
ಪರಕಟಿಸಲಾಯತು?

When was the United Nations World Happiness Report first 
published?

2012

2010

2013

2008
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• ವಿರ್ಾಸೆಂಸ್ೆಾಯ ವಿರ್ಾ ಸೆಂತೆ ೋಷ್ಟ್ ವರದಿಯನುು ಮದಲು 2012 ರಲಿಿ 
ಪರಕಟಿಸಲಾಯತು

• ವಿರ್ಾಸೆಂಸ್ೆಾಯ 2021 ರ ವಿರ್ಾ ಸೆಂತೆ ೋಷ್ಟ್ ವರದಿಯು ಭಾರತವನುು 149 ದೆೋರ್ಗಳಲಿಿ 
139 ನೆೋ ಸ್ಾಾನದಲಿಿದೆ

• ಫಿನೆಿೆಂಡ್ ಮದಲ ಸ್ಾಾನದಲಿಿದುಾ, ಐಸ್ ಲಾಯೆಂಡ್,  ಡೆನಾಮಕ್ಶ, ಸಿಾಟಜಲಾಯಶೆಂಡ್ , 
ನೆದರ್ ಲಾಯೆಂಡ್ಸ, ಸಿಾಡನ್, ಜಮಶನ ಮತುು ನಾವೆಶ ನೆಂತರದ ಸ್ಾಾನದಲಿಿವೆ.  

• ಪಾಕಿಸ್ಾುನ 105ನೆೋ, ಬಾೆಂಗಾಿದೆೋರ್ 101 ಮತುು ಚಿೋನಾ 84ನೆೋ ಸ್ಾಾನದಲಿಿವೆ. ಜ್ೆಂಬಾಬೆಾ 
148, ರವಾೆಂಡ 147, ಬೆ ಟ್ಸಸ ವಾನಾ(146) ಮತುು ಲೆಸ್ೆ ತೆ 14ನೆೋ ಸ್ಾಾನ 
ಪಡೆದುಕೆ ೆಂಡಿವೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ವಿರ್ಾದ ಅತಯೆಂತ ಶ್ರೋಮೆಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದಾರ  19ನೆೋ
ಸ್ಾಾನದಲಿಿದೆ.

• ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೆೋಟ್ಸಸ ಸೆಂತೆ ೋಷ್ಟ್ದ ಸಚಿವಾಲಯವನುು ಸ್ಾಾಪಿಸಿದ ವಿರ್ಾದ 
ಮದಲ ದೆೋರ್ವಾಗಿದೆ



10) 'ನಟ ಸೆಂಕಿೋತಶನಾ' ಯುನೆಸ್ೆ ುೋ ಮಾನಯತೆ ಪಡೆದ ನೃತಯ ಮತುು ಸೆಂಗಿೋತ 
ಉತಸವವಾಗಿದುಾ, ಇದು ಯಾವ ರಾಜಯದಲಿಿ ನಡೆಯುತುದೆ?

‘Nata Sankirtana’ is a UNESCO-recognised Festival of 
Dance and Music held in which Indian state?

ಅಸ್ಾಸೆಂ

ಮಣಿಪುರ

ಆೆಂಧರಪರದೆೋರ್

ಪೆಂಜಾಬ್
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• ಮಣಿಪುರವು ಯುನೆಸ್ೆ ುೋ ಮಾನಯತೆ ಪಡೆದ ನೃತಯ ಮತುು ಸೆಂಗಿೋತ 
ಉತಸವ 'ನಟ ಸೆಂಕಿೋತಶನ' ವನುು ಆಯೋಜ್ಸುತುದೆ. ಈ ವಷ್ಟ್ಶ, 3
ದಿನಗಳ ಉತಸವವನುು ಇತಿುೋಚೆಗೆ ರಾಜಧಾನ ಇೆಂಫ್ಾಲದಿೆಂದ 
ಉದಾಾಟಿಸಲಾಯತು.

• ನಟ ಸೆಂಕಿೋತಶನೆಯ ವಿವಿಧ ಸೆಂಸ್ೆಾಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಮತುು ಅನೆೋಕ 
ಗಣಯರು ಸಮಾರೆಂಭದಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರು. ನಟ ಸೆಂಕಿೋತಶನವನುು 
ಭಾಗಯಚೆಂದರನ ಆಳಿಾಕೆಯಲಿಿ ಪರಿಚಯಸಲಾಯತು ಮತುು ಅದರ 
ವಿಶ್ಷ್ಟ್ಟತೆಗಾಗಿ ಯುನೆಸ್ೆ ುೋ 2013 ರಲಿಿ ಅಮ ತಶ ಸ್ಾೆಂಸೃತಿಕ 
ಪರೆಂಪರೆಯನುು ಗುರುತಿಸಿತು

• ರಾಜಧಾನ: ಇೆಂಫ್ಾಲ್ (ಕಾಯಶನವಾಶಹಕ ಶಾಖೆ)
• ಮುಖಯಮೆಂತಿರ: ಎನ್. ಬಿರೆೋನ್ ಸಿೆಂಗ್



ಶಾೆಂತಿ ಸಾರ ಪ್ ಭಟಾುಗರ್ ಪರರ್ಸಿು ಯಾವ 
ಕ್ೆೋತರಕೆು ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದೆ?

ಕಿರೋಡೆ
ವಿಜ್ಞಾನ
ಸಮಾಜ ಸ್ೆೋವೆ
ಸ್ಾಹಿತಯ



ಭಾರತದ ಪರಸುುತ ಸ್ಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು?

ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್
ಕಮಲ್ ಪೆಂತ್
ತುಷಾರ್ ಮೆಹಾು
ಸೆಂಜ್ೋವಕುಮಾರ್





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

