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1) ಮೆೊದಲ ಶಾಸ್್ತರೀಯ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು?

ಭಾರತದಲಿ್ಲ ತಮಿಳು , ತೆಲುಗು, ಸಂಸಕೃತ, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತು್ ಒಡಿಯಾ ಎಂಬ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್್ತರೀಯ ಭಾಷೆಯ 
ಸ್ಾಾನ್ಮಾನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಾಾನ್ಮಾನ್ವನ್ುನ ಪಡೆದ ಮೆೊದಲ ಭಾಷೆ ತಮಿಳು .

2)ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್್ತಯನ್ುನ ವಿದುುತ್ ಶಕ್್ತಯನ್ಾನಗಿ ಪರಿವತ್ರಿಸುತ್ದೆ

ಡೆೈನ್ಮೆೊೀ ಎಂಬುದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್್ತಯನ್ುನ ವಿದುುತ್ ಶಕ್್ತಯನ್ಾನಗಿ ಪರಿವತ್ರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸ್ಾಧನ್ವಾಗಿದೆ. ಡೆೈನ್ಮೆೊೀ 

ಜನ್ರೆೀಟರ್ಗಳನ್ುನ ಅನಲ ವಿದುುತ್ ಸ್ಾಾವರಗಳು , ಜಲವಿದುುತ್ ಸ್ಾಾವರಗಳು  ಇತಾುದಿಗಳಲಿ್ಲ ಬಳಸಲಾಗುತ್ದೆ.



3) ಫ್ೆಿಮಿಂಗ್ ಅವರ ಎಡಗೆೈ ನಯಮದಲಿ್ಲ ಬೆರಳುಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಕೆೊೀನ್ದ ಮೌಲು ಎಷ್ುು?

ಆ ಬಲದ ದಿಕಕನ್ುನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಫ್ೆಿಮಿಂಗ್ನ್ ಎಡಗೆೈ ನಯಮವನ್ುನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ದೆ.
ಎಡಗೆೈಯ ಹೆಬೆೆರಳು , ತೆೊೀರುಬೆರಳು  ಮತು್ ಕೆೀಂದಿ ಬೆರಳು  ಪರಸಪರ ಲಂಬವಾಗಿ (90 ಡಿಗಿಿ) ಇರಬೆೀಕು.

4)ಮಹಿಳಾ ಕ್ತಿಕೆಟ್ನ್ಲಿ್ಲ ಅತ್ರ ಹೆಚ್ುು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರು ಯಾರು?

ಜೊಲನ್್ ಗೆೊೀಸ್ಾಾಮಿ



5)EOS04

EOS-04 ಅಥವಾ ಭೊಮಿಯ ವಿೀಕಷಣಾ ಉಪಗಿಹ - 04 ಭಾರತ್ರೀಯ ಬಾಹಾುಕಾಶ ಸಂಶೆೊೀಧನ್ಾ ಸಂಸ್ೆಾ ರಾಡಾರ್ ಇಮೆೀಜಂಗ್ 

ಉಪಗಿಹವಾಗಿದುು, ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ು ಮತು್ ತೆೊೀಟಗಳು , ಮಣಿ್ಣನ್ ತೆೀವಾಂಶ ಮತು್ ಜಲವಿಜ್ಾಾನ್ ಮತು್ ಪಿವಾಹ ಮಾುಪಂಗ್ನ್ಂತಹ 
ಅಪಿಕೆೀಶನ್್ಗಳಿಗೆ ಎಲಾಿ ಹವಾಮಾನ್ ಪರಿಸ್ತಾತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ಮ ಗುಣ್ಮಟುದ ಚಿತಿಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಾುಸಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ಾಿರಂಭ ದಿನ್ಾಂಕ: 14 ಫ್ೆಬಿವರಿ 2022
ಭಾರತದ ರೆೀಡಾರ್ ಇಮೆೀಜಂಗ್ ಉಪಗಿಹ EOS-04 ಅನ್ುನ ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ು, ತೆೊೀಟಗಳು, ಮಣಿ್ಣನ್ ತೆೀವಾಂಶ, ಜಲವಿಜ್ಾಾನ್ 

ಮತು್ ಪಿವಾಹ ಮಾುಪಂಗ್ನ್ಂತಹ ಅಪಿಕೆೀಶನ್್ಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲಾಿ ಹವಾಮಾನ್ ಪರಿಸ್ತಾತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ಮ ಗುಣ್ಮಟುದ ಚಿತಿಗಳನ್ುನ 
ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಾುಸಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

6)ಅಂತರರಾಷಿುರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ್ದ (8 ಮಾರ್್ಿ) 2022 ರ ಥೀಮ್ ಏನ್ು?

ಸುಸ್ತಾರ ನ್ಾಳೆಗಾಗಿ ಇಂದು ಲ್ಲಂಗ ಸಮಾನ್ತೆ



7) ಅತ್ರ ದೆೊಡಡ ಪಿದೆೀಶವನ್ುನ ಹೆೊಂದಿರುವ 10 ದೆೀಶಗಳು  ಯಾವುವು?

▪ ರಷಾು (11%)
▪ ಚಿೀನ್ಾ (6.3%)
▪ ಯುನ್ೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆುೀಟ್್ (6.1%)
▪ ಕೆನ್ಡಾ (6.1%)
▪ ಬೆಿಜಲ್ (5.6%)
▪ ಆಸ್ೆುರೀಲ್ಲಯಾ (5.2%)
▪ ಭಾರತ (2.0%)
▪ ಅಜ್ೆಿಂಟೀನ್ಾ (1.8%)

8)ಭಾರತದ ಗಾಿಮ ಪಂರ್ಾಯತ್ ಮುಖ್ುಸಾರು ಯಾರು?

ಸರಪಂರ್್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಪಡುವ ಗಾಿಮದ ಅಧುಕಷರು ಪಂರ್ಾಯತ್ ಅಧುಕಷರಾಗಿದಾುರೆ.



9) ಯಾವ ತ್ರದುುಪಡಿಯ ಮೊಲಕ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಪೀಠಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಜ್ಾತುತ್ರೀತತೆಯನ್ುನ ಸ್ೆೀರಿಸಲಾಗಿದೆ?

42 ನ್ೆೀ ಸ್ಾಂವಿಧಾನಕ ತ್ರದುುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ, 1976

10)ಪ್ಾಿಸುರ್ ಆಫ್್ ಪ್ಾುರಿಸ್್ ನ್ ವೆೈಜ್ಾಾನಕ ಹೆಸರೆೀನ್ು?

ಪ್ಾಿಸುರ್ ಆಫ್್ ಪ್ಾುರಿಸ್್ ನ್ ರಾಸ್ಾಯನಕ ಹೆಸರು (CaSO4.1/2H2O.) ಕಾುಲ್ಲ್ಯಂ ಸಲೆಫೀಟ್ ಹೆಮಿಹೆೈಡೆಿೀಟ್.

11) ಭಾರತದ ಮೆೊದಲ ಕಾಮಿಿಕ ಮಂತ್ರಿ

ಜಗಜೀವನ್್ ರಾಮ್



12) ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಯನ್ುನ ಕಲಕತಾ್ದಿಂದ ದೆಹಲ್ಲಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು

1911

13) 73 ನ್ೆೀ ತ್ರದುುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಮುಖ್ು ಲಕಷಣ್ಗಳು  ಯಾವುವು?
ಸಂವಿಧಾನ್ದ (73 ನ್ೆೀ ತ್ರದುುಪಡಿ, 1992) ಕಾಯಿದೆಯ ಮೊಲಭೊತ ಲಕಷಣ್ಗಳು: ಇದು 3-ಹಂತದ ಪಂರ್ಾಯತ್ ವುವಸ್ೆಾಯನ್ುನ 
ಒದಗಿಸುತ್ದೆ, ಇದು ಪಿತ್ರ ರಾಜುದಲಿ್ಲ ಗಾಿಮ ಮಟುದಲಿ್ಲ, ಮಧುಂತರ ಮಟುದಲಿ್ಲ ಮತು್ ಜಲಾಿ ಮಟುದಲಿ್ಲ ರಚ್ನ್ೆಯಾಗುತ್ದೆ.

14)ಸಂತೆೊೀಷ್ ಟೆೊಿೀಫಿ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದೆ

ಸಂತೆೊೀಷ್ ಟೆೊಿೀಫಿ ಭಾರತ್ರೀಯ ಫುಟಾೆಲ್ ಪಂದಾುವಳಿಯಾಗಿದುು, ಇದರಲಿ್ಲ ದೆೀಶದ ರಾಜುಗಳು  ಮತು್ ಕೆಲವು ಸಕಾಿರಿ 
ಸಂಸ್ೆಾಗಳು  ಭಾಗವಹಿಸುತ್ವೆ. ಇದು 1941 ರಿಂದ ವಾಷಿಿಕವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುತ್ದೆ. 1941 ರಲಿ್ಲ ನ್ಡೆದ ಸಪಧೆಿಯಲಿ್ಲ ಬಂಗಾಳ ಮೆೊದಲ 
ವಿಜ್ೆೀತ.



15) ಆಯುಷಾಾನ್್ ಭಾರತ್ ಯೆೊೀಜನ್ೆಯಿಂದ ಎಷ್ುು ಮೆೊತ್ವನ್ುನ ವಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?

ರೊ. ಪಿತ್ರ ಕುಟುಂಬಕೆಕ 5 ಲಕಷ ರೊ
ಆಯುಷಾಾನ್್ ಭಾರತ್ PM-JAY ವಿಶಾದ ಅತ್ರದೆೊಡಡ ಆರೆೊೀಗು ಭರವಸ್ೆ ಯೆೊೀಜನ್ೆಯಾಗಿದುು, ಇದು ರೊ.ಗಳ 
ಆರೆೊೀಗು ರಕಷಣೆಯನ್ುನ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ುನ ಹೆೊಂದಿದೆ. ಪಿತ್ರ ಕುಟುಂಬಕೆಕ ವಷ್ಿಕೆಕ 5 ಲಕಷ ರೊ

16) ಸ್ಾುರ್ ಭಾರತ್ರೀಯ ಕುಸ್್ತಪಟು, ಸ್ಾಕ್ತಷ ಮಲ್ಲಕ್ 2022 ರ ಬಮಿಿಂಗಾಯಾಮ್ ಕಾಮನ್ೆಾಲ್ ್ಕ್ತಿೀಡಾಕೊಟದಲಿ್ಲ 

ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಸ್್ತ ಫಿಿೀಸ್ೆುೈಲ್ 62 ಕೆಜಯಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ುನ ಗೆದಿುದಾುರೆ. ಅವರು ಫ್ೆೈನ್ಲ್ನ್ಲಿ್ಲ ಕೆನ್ಡಾದ ಅನ್ಾ 
ಗೆೊಡಿನ್ೆಜ್್ ಗೆೊನ್ಾಾಲೆಜ್್ ಅವರನ್ುನ ಸ್ೆೊೀಲ್ಲಸ್ತದರು.

ಅವರು 2015, 2018 ಮತು್ 2019 ರಲಿ್ಲ ಏಷ್ುನ್್ ರ್ಾಂಪಯನ್್ಶಿಪ್್ಗಳಲಿ್ಲ ಮೊರು ಕಂಚಿನ್ ಪದಕಗಳನ್ುನ
ಹೆೊಂದಿದಾುರೆ ಮತು್ 2017 ರ ಆವೃತ್ರಯ್ಲಿ್ಲ ಹೆೊಸದಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಿಿಯನ್ುನ ಗೆದಿುದಾುರೆ.

ಅವರು 2013 ರಲಿ್ಲ ಕಂಚ್ು ಮತು್ 2017 ರಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದೆೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಮನ್್ವೆಲ್್ ರ್ಾಂಪಯನ್್ಶಿಪ್್ಗಳ 
ಪದಕ ವಿಜ್ೆೀತೆಯಾಗಿದಾುರೆ.



17) ಫ್ೆಿಮಿಂಗ್ ಎಡಗೆೈ ನಯಮ

18) ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ುನ ಅಳೆಯಲು ಯಾವ ಸ್ಾಧನ್ವನ್ುನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ದೆ

ಸ್ೆುತೆೊಸ್ೆೊಕೀಪ್್

19) ಪ್ೆಿೀಟೆಟಿನ ಮುಖ್ು ಕಾಯಿವೆೀನ್ು?

ಪ್ೆಿೀಟೆಟಿಗಳು  ಮೊಳೆ ಮಜ್ೆಾಯಲಿ್ಲ ಹುಟು ನ್ಮಾ ರಕ್ದಲಿ್ಲ ಪರಿಚ್ಲನ್ೆಗೆೊಳು ಿತ್ವೆ. ಅವರ ಮುಖ್ು ಕಾಯಿವೆಂದರೆ ರಕ್ಸ್ಾಿವವನ್ುನ 

ತಡೆಯುವುದು ಮತು್ ನಲಿ್ಲಸುವುದು. ರಕ್ನ್ಾಳವು ಹಾನಗೆೊಳಗಾದರೆ, ದೆೀಹವು ಪ್ೆಿೀಟ್ಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಕೆೀತಗಳನ್ುನ ಕಳು ಹಿಸುತ್ದೆ, 
ಅದು ಗಾಯಗೆೊಂಡ ಪಿದೆೀಶಕೆಕ ಪಿಯಾಣ್ಣಸಲು ಕಾರಣ್ವಾಗುತ್ದೆ.



20)ಆಟಿಕಲ್ 343 ಏನ್ು ಹೆೀಳು ತ್ದೆ?

ಒಕೊಕಟದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯು ದೆೀವನ್ಾಗರಿ ಲ್ಲಪಯಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿ ಆಗಿರಬೆೀಕು. ಒಕೊಕಟದ ಅಧಿಕೃತ ಉದೆುೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೆೀಕಾದ 
ಅಂಕ್ತಗಳ ರೊಪವು ಭಾರತ್ರೀಯ ಅಂಕ್ತಗಳ ಅಂತರರಾಷಿುರೀಯ ರೊಪವಾಗಿರುತ್ದೆ.

21)ಭಾರತದ ನ್ಾಯಕ ರೆೊೀಹಿತ್ ಶಮಾಿ ಅವರು ಕ್ತಿಕೆಟ್ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿ್ಲ ಸತತ 13 T20I ಗಳನ್ುನ ಗೆದು ಮೆೊದಲ 
ನ್ಾಯಕರಾದರು.

22)1938 ಕಾಂಗೆಿಸ್್ ಅಧಿವೆೀಶನ್ದ ಅಧುಕಷ

1938 ರ ಫ್ೆಬಿವರಿ 19 ರಿಂದ 22 ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಸುಭಾಷ್ ಚ್ಂದಿ ಬೆೊೀಸ್್ ಅವರ ಅಧುಕಷತೆಯಲಿ್ಲ ಭಾರತ್ರೀಯ ರಾಷಿುರೀಯ 
ಕಾಂಗೆಿಸ್್ ಹರಿಪುರದಲಿ್ಲ ಸಭೆ ಸ್ೆೀರಿತು.



23) ಕೆ್ೈಲೆಮ್ ನೀರು ಮತು್ ಖ್ನಜಗಳನ್ುನ ಬೆೀರುಗಳಿಂದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಒಯುುತ್ದೆ. 
ಫ್ೆೊಿೀಯಮ್ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸ್ತದ ಆಹಾರವನ್ುನ ಸಸುದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒಯುುತ್ದೆ.

24)ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತ್ರಯನ್ುನ ಯಾವ ತ್ರಂಗಳು  ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತ್ದೆ

2 ಅಕೆೊುೀಬರ್

25) ಸ್ೆೊೀನ್್ ನ್ದಿಯ ಉಪನ್ದಿ

ಗಂಗಾ (ಗಂಗಾ) ನ್ದಿ


