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1) ಮೂಲಭೂತ ಕತತವ್ಯಗಳು

• 1976 ರ 42 ನೆೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆಯದ ಭಾರತಿೇಯ ಸಂವಿಧಾನಕೆೆ 10 ಮೂಲಭೂತ ಕತತವ್ಯಗಳನದು ಸೆೇರಿಸಿತದ. 86ನೆೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ 
2002 ನಂತರ 11ನೆೇ ಮೂಲಭೂತ ಕತತವ್ಯವ್ನದು ಪಟ್ಟಿಗ ೆಸೆೇರಿಸಿತದ. 1976 ರಲ್ಲಿ ಸವರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯದ ಮೂಲಭೂತ ಕತತವ್ಯಗಳನದು 
ಶಿಫಾರಸದ ಮಾಡಿತದ

• 1. ಭಾರತಿೇಯ ಸಂವಿಧಾನಕೆೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಿ ಮತದು ಅದ್ರ ಆದ್ರ್ತಗಳು ಮತದು ಸಂಸೆೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಿೇತೆಯನದು ಗೌರವಿಸಿ
• 2. ಸಾವತಂತ್ಯಕಾೆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೊೇರಾಟಕೆೆ ಸೂೂತಿತ ನೇಡಿದ್ ಉದಾತು ಆದ್ರ್ತಗಳನದು ಾಾಲ್ಲಸಿ ಮತದು ಅನದಸರಿಸಿ
• 3. ಭಾರತದ್ ಸಾವ್ತಭೌಮತೆ, ಏಕತೆ ಮತದು ಸಮಗ್ತಯೆನದು ಎತಿುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತದು ರಕ್ಷಿಸಿ
• 4. ದೆೇರ್ವ್ನದು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತದು ದೆೇರ್ ಸೆೇವೆಯನದು ಮಾಡಲದ ಕರ ೆಮಾಡಿದಾಗ
• 5. ಧಾಮಿತಕ, ಭಾಷಾ ಮತದು ಾಾ್ದೆೇಶಿಕ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗಿೇಯ ವೆೈವಿಧ್ಯಗಳನದು ಮಿೇರಿದ್ ಭಾರತದ್ ಎಲ್ಾಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸಯ ಮತದು ಸಾಮಾನಯ 

ಸಹೊೇದ್ರತವದ್ ಮನೊೇಭಾವ್ವ್ನದು ಉತೆುೇಜಿಸಿ ಮತದು ಮಹಿಳಯೆರ ಘನತೆಗೆ ಅವ್ಹೆೇಳನಕಾರಿ ಆಚರಣೆಗಳನದು ತಯಜಿಸಿ
• 6. ದೆೇರ್ದ್ ಸಂಯೇಜಿತ ಸಂಸೃತಿಯ ಶಿ್ೇಮಂತ ಪರಂಪರಯೆನದು ಮೌಲ್ಲಯೇಕರಿಸಿ ಮತದು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ
• 7. ಕಾಡದಗಳು, ಸರೊೇವ್ರಗಳು, ನದಿಗಳು ಮತದು ವ್ನಯಜಿೇವಿಗಳು ಸೆೇರಿದ್ಂತೆ ನೆೈಸಗಿತಕ ಪರಿಸರವ್ನದು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತದು ಸದಧಾರಿಸಿ ಮತದು ಜಿೇವ್ಂತ 

ಜಿೇವಿಗಳ ಬಗೆೆ ಸಹಾನದಭೂತಿ ಹೊಂದ್ಲದ
• 8. ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಮನೊೇಭಾವ್, ಮಾನವ್ತಾವಾದ್ ಮತದು ವಿಚಾರಣೆ ಮತದು ಸದಧಾರಣೆಯ ಮನೊೇಭಾವ್ವ್ನದು ಅಭಿವ್ೃದಿಧಪಡಿಸಿ
• 9. ಸಾವ್ತಜನಕ ಆಸಿುಯನದು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತದು ಹಿಂಸೆಯನದು ತಯಜಿಸಲದ
• 10. ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಮತದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಟದವ್ಟ್ಟಕಯೆ ಎಲ್ಾಿ ಕ್ೇೆತ್ಗಳಲಿ್ಲ ಶೆ್ೇಷ್ಟ್ಠತಯೆ ಕಡೆಗೆ ರ್್ಮಿಸಿ ಇದ್ರಿಂದ್ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ು ನರಂತರವಾಗಿ ಉನುತ ಮಟಿದ್ 

ಪ್ಯತು ಮತದು ಸಾಧ್ನೆಗೆ ಏರದತುದೆ
• 11. ಆರರಿಂದ್ ಹದಿನಾಲದೆ ವ್ಷ್ಟ್ತ ವ್ಯಸಿಿನ ತನು ಮಗದವಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ ತಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕಾೆಗಿ ಅವ್ಕಾರ್ಗಳನದು ಒದ್ಗಿಸಿ. ಈ ಕತತವ್ಯವ್ನದು 86 ನೆೇ

ಸಾಂವಿಧಾನಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ, 2002 ರಿಂದ್ ಸೆೇರಿಸಲ್ಾಗಿದೆ



2)ಎರಡನೆೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೆ ೇಜನೆ (1956-61)

• ಎರಡನೆೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೆ ೇಜನೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 1956 ರಂದ ಮಾರ್್ಿ 1961 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನುು ಒಳಗೆ ಳು ುತ್ತದೆ. 

ಎರಡನೆೇ ಯೆ ೇಜನೆಯು ಭಾರತ್ವನುು ಕೆೈಗಾರಕೇಕರಣದ ಹಾದಿಯಲಿ್ಲ ಇರಸುವುದಾಗಿತ್ುತ. 
• ಎರಡನೆೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೆ ೇಜನೆಯ ಪೆಿೇರಕ ಶಕತ ಪ್ರ.ಸಿ. ಮಹಲನೆ ೇಬಿಸ್. 
• ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೆೈಗಾರಕಾ ಆಧಾರವನುು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ುತ ನೇಡಿದರು

3) 40 ನೆೇ ವಿಧಿ

• 1949 ರ ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನದಲಿ್ಲ 40 ನೆೇ ವಿಧಿ.
• ಗಾಿಮ ಪಂರ್ಾಯತಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಗಾಿಮ ಪಂರ್ಾಯತಿಗಳನುು ಸಂಘಟಿಸಲು ರಾಜಯವು ಕಿಮಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳು ುತ್ತದೆ 
ಮತ್ುತ ಸವಯಂ ಸಕಾಿರದ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರಗಳು  ಮತ್ುತ ಅಧಿಕಾರವನುು 
ಅವುಗಳಿಗೆ ನೇಡುತ್ತವೆ.



4) ಭವಾನ ನದಿಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟಟಗಳ ನೇಲಗಿರ ಬೆಟಟಗಳಿಂದ ಹುಟಿಟ, ಕೆೇರಳದ ಸೆೈಲೆಂಟ್ ವಾಯಲ್ಲ ರಾರ್ಷಟರೇಯ ಉದಾಯನವನವನುು 
ಪಿವೆೇಶ್ಚಸಿ ಮತೆತ ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹರಯುತ್ತದೆ.

• ಭವಾನಯು 217 ಕಲೆ ೇಮಿೇಟರ್ (135 ಮೆೈಲ್ಲ) ಉದದದ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ನದಿಯಾಗಿದುದ, ನೆೈಋತ್ಯ ಮಾನ ೂನ್ನಂದ 
ಹೆರ್ಾಿಗಿ ಪೆ ೇರ್ಷಸಲಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಈಶಾನಯ ಮಾನ ೂನ್ನಂದ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜಲಾನಯನ ಪಿದೆೇಶವು 0.62 
ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಹೆಕೆಟೇರ್ (2,400 ಚದರ ಮೆೈಲ್ಲ) ಪಿದೆೇಶವನುು ತ್ಮಿಳುನಾಡು (87%), ಕೆೇರಳ (9%) ಮತ್ುತ ಕನಾಿಟಕ (4%) 
ಗಳಲಿ್ಲ ಹರಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ನದಿಯು ಕೆ ಯಮತ್ ತರು ಜಿಲೆಿ ಮತ್ುತ ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಈರೆ ೇಡ್ ಜಿಲೆಿಯ ಮ ಲಕ 
ಹರಯುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ಸುಮಾರು 90 ಪಿತಿಶತ್ ನೇರನುು ಕೃರ್ಷ ನೇರಾವರಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

• ಈ ನದಿಯು ಭವಾನ ಬಳಿಯ ಕ ಡುತ್ುರೆೈ ಪುಣಯಕೆಷೇತ್ಿದಲಿ್ಲ ಕಾವೆೇರಯನುು ಸೆೇರುತ್ತದೆ.

5) Covaxin (BBV152 ಎಂದು ಸಂಕೆೇತ್ನಾಮ) ಸಂಪೂಣಿ ನರ್ಷರರಯಗೆ ಂಡ ವೆೈರಸ -್ಆಧಾರತ್ COVID-19 
ಲಸಿಕೆಯಾಗಿದುದ, ಭಾರತಿೇಯ ವೆೈದಯಕೇಯ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಯೆ ೇಗದೆ ಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ ಬಯೆ ೇಟೆಕ್ 

ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಿದೆ - ನಾಯಷನಲ್ ಇನ್ಸಿಟಟ ಯಟ್ ಆಫ್ ವೆೈರಾಲಜಿ.
ಭಾರತ್ ಬಯೆ ೇಟೆಕ್ನ COVID-19 ಲಸಿಕೆ Covaxin (BBV152) ಅನುು 2-18 ವಷಿ ವಯಸಿೂನವರಗೆ ತ್ುತ್ುಿ 
ಬಳಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಕಾರಗಿ (EUA) ಕೆೇಂದಿ ಡಿಗ್ೂ ಸಾಟಯಂಡಡ್ಿ ಕಂಟೆ ಿೇಲ್ ಆಗಿನೆೈಸೆೇಶನ್ (CDSCO) ವಿಷಯತ್ಜಞರ ಸಮಿತಿ 
(SEC) ಶ್ಚಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.



6) ಜೆೈನ ಧ್ಮತಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಪ್ಶೆು

7) ಶಾಸಿರೇಯ ಭಾಷೆಯನದು ಯಾವಾಗ ಅಳವ್ಡಿಸಲ್ಾಯಿತದ

• 2004
• ಭಾರತದ್ಲ್ಲಿ ತಮಿಳು, ತೆಲದಗದ, ಸಂಸೃತ, ಕನುಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತದು ಒಡಿಯಾ ಎಂಬ ಆರದ 

ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಶಾಸಿರೇಯ ಭಾಷೆಯ ಸಾೆನಮಾನ ನೇಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಆ ಸಾೆನಮಾನವ್ನದು ಪಡೆದ್ ಮೊದ್ಲ ಭಾಷೆ 
ತಮಿಳು. 2004 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳನದು ಶಾಸಿರೇಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಲ್ಾಯಿತದ. ಭಾರತದ್ ಸಂವಿಧಾನದ್ 
VIII ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ, 22 ಭಾಷೆಗಳನದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ಿ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿ ಗದರದತಿಸಲ್ಾಗಿದೆ.

8) ಫೆಿಮಿಂಗ್ ನ ಬಲಗೆೈ ನಯಮದ್ಲ್ಲಿ ತೊೇರದಬೆರಳು ಸೂಚಿಸದತುದೆ

• ಹೆಬೆೆರಳು ಕಂಡಕಿನತ ಚಲನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನದೆೇತಶಿಸಲಪಡದತುದೆ.
• ಕಾಂತಕೆ್ೇತ್ದ್ ದಿಕ್ತೆನಲ್ಲಿ ತೊೇರದಬೆರಳು ಬಂದ್ದಗಳು.
• ನಂತರ ಮಧ್ಯದ್ ಬೆರಳು ವಾಹಕದ್ಲ್ಲಿ ಾೆ್ೇರಿತ ಪ್ವಾಹದ್ ದಿಕೆನದು ತೊೇರಿಸದತುದೆ.



9)ರಾಮ ನವಮಿಯನುು ಯಾವಾಗ ಆಚರಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಗೆಿಗೆ ೇರಯನ್ ಕಾಯಲೆಂಡರ್ ಪಿಕಾರ ಇದು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮಾರ್್ಿ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ
ರಾಮ ನವಮಿಯು ಹಿಂದ  ಹಬಬವಾಗಿದುದ, ಇದು ವಿಷುುವಿನ ಏಳನೆೇ ಅವತಾರವಾದ ರಾಮನ ಜನಮದಿನವನುು ಆಚರಸುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದ  ಧಮಿದ ವೆೈಷುವ ಸಂಪಿದಾಯದಲಿ್ಲ ರಾಮನಗೆ ವಿಶೆೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ.

10) ಅಮೆ ೇನಯಂ ಕೆ ಿೇರೆೈಡ್ ರಚನೆ

ಅಮೆ ೇನಯಮ್ ಕೆ ಿೇರೆೈಡ್ ಅನುು ವಾಣಿಜಿಯಕವಾಗಿ ಅಮೆ ೇನಯವನುು (NH3) ಹೆೈಡೆ ಿೇಜನ್ ಕೆ ಿೇರೆೈಡ್ (ಅನಲ) ಅಥವಾ 

ಹೆೈಡೆ ಿೇಕೆ ಿೇರಕ್ ಆಮಿ (ನೇರನ ದಾಿವಣ) ನೆ ಂದಿಗೆ ಸಂಯೆ ೇಜಿಸುವ ಮ ಲಕ ತ್ಯಾರಸಲಾಗುತ್ತದೆ: NH3 + HCl →
NH4Cl.



11) ಯಕೃತ್ುತ ಮತ್ುತ ಹೃದಯದ ಡೆೈಗಾಿಮ್ ಮತ್ುತ ಮ ತ್ಿಪ್ರಂಡಕೆರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿಶೆು

12) ದುಯತಿಸಂಶೆೇಿಷಣೆಯು ಸಸಯಗಳು  ಸ ಯಿನ ಬೆಳಕು, ನೇರು ಮತ್ುತ ಇಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೊೈಡ್ ಅನುು ಸಕರರೆಯ ರ ಪದಲಿ್ಲ 
ಆಮಿಜನಕ ಮತ್ುತ ಶಕತಯನುು ಸೃರ್ಷಟಸುವ ಪಿಕಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

13) ಇಂಗಾಲ ಎಂದರೆೇನು

• ಕಾಬಿನ್ ಸಿ ಮತ್ುತ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ೆಯ 6 ಚ್ಚಹೆುಯೆ ಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. 
• ಇದು ಲೆ ೇಹವಲಿದ ಮತ್ುತ ಟೆಟಾಿವೆೇಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ

14) ಇಂಗಾಲದ ವೆೇಲೆನೂ ಎಂದರೆೇನು

• ಇಂಗಾಲದ ವೆೇಲೆನೂ ನಾಲುರ, ಮತ್ುತ ಒಂದು ಕಾಬಿನ್ ಪರಮಾಣುವಿನಂದ ನಾಲುರ ಕೆ ೇವೆಲನೂಯ ಬಂಧಗಳನುು 
ರಚ್ಚಸಬಹುದು.



15) ಯಾರು ರಾಜಯಸಭೆಯ ಸಿಪೇಕರ್

ಭಾರತ್ದ ಉಪಾಧಯಕಷರು (ಪಿಸುತತ್, ಜಗದಿೇಪ್ ಧನಕರ್) ರಾಜಯಸಭೆಯ ಪದನಮಿತ್ತ ಅಧಯಕಷರಾಗಿದಾದರೆ

16)ವಿಪೆ ಿವನುು ಯಾವಾಗ ಸಾಾಪ್ರಸಲಾಯಿತ್ು

• 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1945, ಭಾರತ್
• ವಿಪೆ ಿೇ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಾಞನ, ಸಲಹಾ ಮತ್ುತ ವಯವಹಾರ ಪಿಕಿಯೆ ಸೆೇವೆಗಳನುು ಒದಗಿಸುವ ಭಾರತಿೇಯ 
ಬಹುರಾರ್ಷಟರೇಯ ನಗಮವಾಗಿದೆ.

17)ಟಾಟಾ ಸಮ ಹದ ಅಧಯಕಷರು

ನಟರಾಜನ್ ಚಂದಿಶೆೇಖ್ರನ್



18) ಅಮೃತಾ ದೆೇವಿ ಬಿಷೆ ುೇಯಿ ವನಯಜಿೇವಿ ಸಂರಕಷಣಾ ಪಿಶಸಿತಯು ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರವು ವನಯಜಿೇವಿ ಸಂರಕಷಣೆಗಾಗಿ ಸಾಾಪ್ರಸಿದ 
ರಾರ್ಷಟರೇಯ ಪಿಶಸಿತಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಸಾಾನದ ಖ್ೆೇಜಲ್ಲಿಯಲಿ್ಲ ಖ್ೆೇಜಿಿ ಮರಗಳ ತೆ ೇಪನುು ರಕಷಸಲು ಪಿಯತಿುಸುವಾಗ 1730 ರ 
ಖ್ೆೇಜಲ್ಲಿ ಹತಾಯಕಾಂಡದಲಿ್ಲ ಕೆ ಲಿಲಪಟಟ ಅಮೃತಾ ದೆೇವಿ ಬಿಷೆ ುೇಯ್ ಅವರ ಸಮರಣಾಥಿ ಈ ಪಿಶಸಿತಯನುು ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

19)"ಬಿಿೇಚ್ಚಂಗ್ ಪೌಡರ್" ಅನುು ಕಾಯಲ್ಲೂಯಂ ಹೆೈಡಾಿಕೊೈಡ್ನಲಿ್ಲ ಕೆ ಿೇರೆೈಡ್ ಅನಲದ ಕಿಯೆಯಿಂದ ತ್ಯಾರಸಲಾಗುತ್ತದೆ, 
ಪಿತಿಕಿಯೆಯು ಮ ಲಭ ತ್ವಾಗಿ: 2Ca(OH)2 + 2Cl2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O.

ಕಾಯಲ್ಲೂಯಂ ಹೆೈಪೆ ೇಕೆ ಿೇರೆೈಟ್ Ca(OCl)₂ ಸ ತ್ಿದೆ ಂದಿಗೆ ಅಜ್ೆೈವಿಕ ಸಂಯುಕತವಾಗಿದೆ

20)ನೇಲ್ಲ+ಕೆಂಪು ಸಂಯೆ ೇಜಿತ್ ಬಣು

RGB ಬಣುದ ಚಕಿದಲಿ್ಲ ನೇಲ್ಲ ಮತ್ುತ ಕೆಂಪು ಬಣುಗಳನುು ಸಂಯೆ ೇಜಿಸುವ ಮ ಲಕ ಮೆಜ್ೆಂಟಾವನುು ರಚ್ಚಸಲಾಗಿದೆ



21)ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ ವಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಎಫ್ಡಿಐ ಎಂದರೆೇನು?

ವಿಮಾ ರಕಷಣೆಯನುು ಬರೆಯುವ ಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಎಫ್ಡಿಐ ಮೆೇಲ್ಲನ ಮಿತಿಯು ಶೆೇಕಡಾ 74 ಆಗಿದೆ.

22) ಮಾನವ ದೆೇಹದಲಿ್ಲ ಬಿಳಿ ರಕತ ಕಣಗಳು  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ

ಬಿಳಿ ರಕತ ಕಣಗಳು  ದೆೇಹದ ಪಿತಿರಕಷಣಾ ವಯವಸೆಾಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದೆೇಹವು ಸೆ ೇಂಕು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ರೆ ೇಗಗಳ ವಿರುದಿ 
ಹೆ ೇರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

23) ಸೆಮೈಲ್ ಯೆ ೇಜನೆ

ಇತಿತೇರ್ೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯ ಮತ್ುತ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚ್ಚವಾಲಯವು "ಸೆಮೈಲ್ - ಜಿೇವನೆ ೇಪಾಯ ಮತ್ುತ ಉದಯಮಕಾರಗಿ 
ಅಂಚ್ಚನಲಿ್ಲರುವ ವಯಕತಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ" ಎಂಬ ಯೆ ೇಜನೆಯನುು ರ ಪ್ರಸಿದೆ.

ಇದು ಉಪಯೆ ೇಜನೆಯನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ - ‘ಭಿಕಾಷಟನೆಯಲಿ್ಲ ತೆ ಡಗಿರುವ ವಯಕತಗಳ ಸಮಗಿ ಪುನವಿಸತಿಗಾಗಿ ಕೆೇಂದಿ ವಲಯ 
ಯೆ ೇಜನೆ’



24)ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನದಲಿ್ಲ 44 ನೆೇ ವಿಧಿ 1949

ನಾಗರಕರಗೆ ಏಕರ ಪದ ನಾಗರಕ ಸಂಹಿತೆ, ಭಾರತ್ದ ಭ ಪಿದೆೇಶದಾದಯಂತ್ ನಾಗರಕರಗೆ ಏಕರ ಪದ ನಾಗರಕ ಸಂಹಿತೆಯನುು
ಪಡೆಯಲು ರಾಜಯವು ಪಿಯತಿುಸುತ್ತದೆ

25)ಭಾರತ್ದ ಮೆ ದಲ 3ಡಿ ಮಾನವ ಕಣಿುನ ಕಾನಿಯಾ

ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸಿಟಟ ಯಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾುಲಜಿ (ಐಐಟಿ) ಹೆೈದರಾಬಾದ್ನ ಸಂಶೆ ೇಧಕರು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ 3ಡಿ-ಮುದಿಿತ್ ಮಾನವ 
ಕಾನಿಯಾವನುು ಮೆ ಲದ ಕಣಿುಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿದಾದರೆ.

26) FDI ಅಂತ್ರಾರ್ಷಟರೇಯ ನಧಿಯನುು ಯಾರು ನಯಂತಿಿಸುತಾತರೆ

ಆರ್ಬಿಐ



27) ಶಾವಸಕೆ ೇಶದ ಅಪಧಮನಗಳು  ಹೃದಯದ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಶಾವಸಕೆ ೇಶಕೆರ ರಕತವನುು ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

28)ಫೆಮಿಿಂಗ್ನ ಬಲಗೆೈ ನಯಮ

29)1 ವಾಯಟ್=ಆಂಪ್ರಯರ್*ವೆ ೇಲ್ಟ


