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1) ಐಪಿಎಲ್ನಲಿ್ಲ ಲಕ ್ನೋ ಕಯಾಪ್ಟನ್ ಯಯರು?

• ಬ್ಯಾಟರ್ ಕ ಎಲ್ ರಯಹುಲ್

2) ಎಲ ಕ್ಟ್ಟಿಕ್ ಮ ್ೋಟಯರ್ ಯಯವ ನಿಯಮವನುನ ಫ್ ಿಮಿಂಗ್ನಲಿ್ಲ ಕಯಯಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತದ 

• ಫ್ ಿಮಿಂಗ್ ಅವರ ಎಡಗ ೈ ನಿಯಮ

3) ಮಜುಲ್ಲ ದ್ವೋಪ್ ಯಯವ ನದ್ಯಲಿ್ಲದ 

• ಬ್ರಹಮಪ್ು ತ್ರ ನದ್



4) ಇದು ತ ಲಿಂಗಯಣದ 2 ನ ೋ ಅಧಿಕೃತ್ ಭಯಷ ಯಯಗಿದ 

ಭಯರತ್ದ ಶಯಸ್ತತಿೋಯ ಭಯಷ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಿಂದಯದ ತ ಲುಗು ತ ಲಿಂಗಯಣದ ಅಧಿಕೃತ್ ಭಯಷ ಯಯಗಿದ  ಮತ್ುತ ಉದುಯ ರಯಜಾದ 
ಎರಡನ ೋ ಅಧಿಕೃತ್ ಭಯಷ ಯಯಗಿದ . ತ ಲಿಂಗಯಣದ ಜನಸಿಂಖ್ ಾಯ ಸುಮಯರು 75% ತ ಲುಗು ಮತ್ುತ 12% ಉದುಯ
ಮಯತ್ನಯಡುತಯತರ .

5) ಪ್ರಧಯನ ಮಿಂತ್ರರ ಕ್ಟ್ಸಯನ್ ಮಿಂಧನ್ ಯ ್ೋಜನ  ಮಯಸ್ತಕ ಪಯವತ್ರ

ರ್. 3000/-
ಯ ್ೋಜನ ಯ ಮುಕಯತಯದ ಮ ೋಲ , ಒಬ್ಬ ವಾಕ್ಟ್ತಯು ಮಯಸ್ತಕ ಪಿಿಂಚಣಿ ರ್. 3000/-.



6)ಭಯರತ್ರೋಯ ಸಿಂವಿಧಯನದಲಿ್ಲ ಎಷ್ುಟ ವ ೋಳಯಪ್ಟ್ಟಟಗಳಿವ 

ಸಿಂವಿಧಯನದ ಶ ಡ್ಾಲ್ಗಳು , ಈಗ 12 ಸಿಂಖ್ ಾಯಲಿ್ಲದುು, ಸಿಂವಿಧಯನದ ನಿದ್ಯಷ್ಟ ವಿಧಿಗಳಿಗ  ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸ್ತದಿಂತ  ಸಕಯಯರದ ನಿೋತ್ರ 
ಅಥವಯ ನಿಯಮಗಳನುನ ವಿವರಿಸುತ್ತದ .

7)ಆಟ್ಟಯಕಲ್ 352 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ, ಭಯರತ್ದ ಭದರತ  ಅಥವಯ ಅದರ ಒಿಂದು ಭಯಗವು  ಯುದಧ ಅಥವಯ ಬ್ಯಹಾ ಆಕರಮಣ ಅಥವಯ 
ಸಶಸತಿ ದಿಂಗ ಯಿಂದ ಬ್ ದರಿಕ ಗ  ಒಳಗಯದಯಗ ಅಧಾಕಷರು ರಯಷ್ಟಟಿೋಯ ತ್ುತ್ುಯ ಪ್ರಿಸಿ್ತತ್ರಯನುನ ಘ ್ೋಷ್ಟಸಬ್ಹುದು.

8)ರಯಜಾ ಹಣಕಯಸು ಆಯ ್ೋಗಕ ೆ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸ್ತದ ಸಿಂವಿಧಯನದಲಿ್ಲ 243 (i) ಮತ್ುತ 243 (Y) ವಿಧಿಗಳು .
ಪ್ರತ್ರ ಐದು ವಷ್ಯಗಳಿಗ ್ಮ ಮ ಹಣಕಯಸು ಆಯ ್ೋಗವನುನ ರಚಿಸಲಯಗುತ್ತದ .
ರಯಜಾವ ್ಿಂದರ ರಯಜಾಪಯಲರು (ಆಟ್ಟಯಕಲ್ 243-I ಅಡಿಯಲಿ್ಲ) ರಯಜಾ ಮತ್ುತ ಅದರ ನಡುವಿನ ತ ರಿಗ ಗಳು , ಶುಲೆಗಳು , ಸುಿಂಕಗಳು  
ಮತ್ುತ ಸುಿಂಕಗಳ (ರಯಜಾ ಸಕಯಯರವು  ಸಿಂಗರಹಿಸುವ) ವಿತ್ರಣ ಯನುನ ನಿಯಿಂತ್ರರಸುವ ತ್ತ್ವಗಳ ಬ್ಗ ೆ ರಯಜಾಪಯಲರಿಗ  ಶಿಫ್ಯರಸು 
ಮಯಡುವ ಹಣಕಯಸು ಆಯ ್ೋಗವನುನ ಪ್ರತ್ರ ಐದು ವಷ್ಯಗಳಿಗ ್ಮ ಮ ರಚಿಸುತಯತರ . ಮ್ರು ಹಿಂತ್ಗಳಲಿ್ಲ PRI ಗಳು .

ಅನುಚ ಛೋದ 243-I ಪ್ರಕಯರ, ಪ್ಿಂಚಯಯತ್ಗಳ ಆರ್ಥಯಕ ಸಿ್ತತ್ರಯನುನ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು ಮತ್ುತ ರಯಜಾಪಯಲರಿಗ  ಶಿಫ್ಯರಸುಗಳನುನ 
ಮಯಡಲು ರಯಜಾಪಯಲರು ಪ್ರತ್ರ ಐದು ವಷ್ಯಗಳಿಗ ್ಮ ಮ ರಯಜಾ ಹಣಕಯಸು ಆಯ ್ೋಗವನುನ ರಚಿಸುತಯತರ .



9) ಜವಯಹರ್ ರ ್ೋಜ್ಯೆರ್ ಯ ್ೋಜನ ಯನುನ ಯಯವ ಯ ್ೋಜನ ಯಲಿ್ಲ ಪಯರರಿಂಭಿಸಲಯಯತ್ು

ಏಳನ ೋ ಪ್ಿಂಚವಯಷ್ಟಯಕ ಯ ್ೋಜನ ಯು (1985--1990) ಸಯಮ್-ಿಸ ೆೋಲ್ ಮತ್ುತ ಆಹಯರ ಸಿಂಸೆರಣಯ ಉದಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಗ  
ಪ್ರಚ ್ೋದನ ಯನುನ ನಿೋಡಿತ್ು ಮತ್ುತ 'ಸಯಮಯಜಿಕ ನಯಾಯ'ವನುನ ಪ ್ರೋತಯಾಹಿಸ್ತತ್ು.

10)ಭಯರತ್ದ ಯಯವ ರಯಜಾವು  ಅತ್ರ ಹ ಚುು ಚಿನನವನುನ ಹ ್ಿಂದ್ದ ?

ಕನಯಯಟಕವು  ಭಯರತ್ದಲಿ್ಲ ಅತ್ರ ಹ ಚುು ಚಿನನವನುನ ಉತಯಾದ್ಸುತ್ತದ . ಭಯರತ್ದಲಿ್ಲ ಶ ೋ.80ರಷ್ುಟ ಚಿನನವನುನ ಕನಯಯಟಕ 
ಉತಯಾದ್ಸುತ್ರತದ . ಇದನುನ 'ಚಿನನದ ನಯಡು' ಎಿಂದು ಕರ ಯಲಯಗುತ್ತದ . ಕ ್ೋಲಯರ ಗ ್ೋಲ್ ್ಫೋಲ್್್  ದ ೋಶದ ಅತ್ರದ ್ಡ್ ಚಿನನದ 
ಗಣಿಯಯಗಿದುು, ಕ ್ೋಲಯರದಲಿ್ಲದ .



11) ರಯಷ್ಟಟಿೋಯ ಏಕತಯ ದ್ನವನುನ ಯಯವಯಗ ಮತ್ುತ ಏಕ  ಆಚರಿಸಲಯಗುತ್ತದ ?

ರಯಷ್ಟಟಿೋಯ ಏಕತಯ ದ್ನವನುನ ರಯಷ್ಟಟಿೋಯ ಏಕತಯ ದ್ವಸ್ ಎಿಂದ್ ಕರ ಯಲಯಗುತ್ತದ , ಇದನುನ ಪ್ರತ್ರ ವಷ್ಯ ಅಕ ್ಟೋಬ್ರ್ 31 ರಿಂದು 
ಭಯರತ್ದ ಉಕ್ಟ್ೆನ ಮನುಷ್ಾ ಸದಯಯರ್ ವಲಿಭಭಯಯ ಪ್ಟ ೋಲ್ ಅವರ ಜನಮದ್ನದ ನ ನಪಿಗಯಗಿ ಆಚರಿಸಲಯಗುತ್ತದ . ರಯಷ್ಟಟಿೋಯ 
ಏಕತಯ ದ್ನ 2022 ಪ್ಟ ೋಲ್ ಅವರ 147 ನ ೋ ವಯಷ್ಟಯಕ ್ೋತ್ಾವವನುನ ಗುರುತ್ರಸುತ್ತದ .

12) ಏಲಕ್ಟ್ೆ ಬ್ ಟಟಗಳು  ಎಲಿ್ಲವ 

ಏಲಕ್ಟ್ೆ ಬ್ ಟಟಗಳು , ಆಗ ನೋಯ ಕ ೋರಳ ರಯಜಾ, ದಕ್ಟ್ಷಣ ಭಯರತ್ದ ಪ್ವಯತ್ ಪ್ರದ ೋಶ, ಪ್ಶಿುಮ ಘಟಟಗಳ ಶ ರೋಣಿಯ ಭಯಗವಯಗಿದ 

13)ಭಯರತ್ದ ಯಯವ ರಯಜಾವು  2023 ರ ಪ್ು ರುಷ್ರ ಹಯಕ್ಟ್ ವಿಶವಕಪ್ ಅನುನ ಆಯ ್ೋಜಿಸುತ್ತದ ?

ಒಡಿಶಯ ರಯಜಾ
2023 ರ ಜನವರಿ 13 ರಿಿಂದ 29 ರವರ ಗ  ಭುವನ ೋಶವರದ ಕಳಿಿಂಗ ಹಯಕ್ಟ್ ಕ್ಟ್ರೋಡಯಿಂಗಣ ಮತ್ುತ ಒಡಿಶಯ ರಯಜಾದ ರ್ಕ ಯಲಯದ ಹ ್ಸ 
ಬಿಸಯಯ ಮುಿಂಡಯ ಹಯಕ್ಟ್ ಕ್ಟ್ರೋಡಯಿಂಗಣದಲಿ್ಲ ಪ್ಿಂದಾಗಳು  ನಡ ಯಲ್ಲವ .



14) ಯಯರು ರಯಜಾಸಭ ಯ ಸ್ತಾೋಕರ್

ಭಯರತ್ದ ಉಪಯಧಾಕಷರು (ಪ್ರಸುತತ್, ಜಗದ್ೋಪ್ ಧನಕರ್) ರಯಜಾಸಭ ಯ ಪ್ದನಿಮತ್ತ ಅಧಾಕಷರಯಗಿದಯುರ , ಅವರು ಅದರ 
ಅಧಿವ ೋಶನಗಳ ಅಧಾಕಷತ  ವಹಿಸುತಯತರ .

15)ಭಯರತ್ದ ಸಿಂವಿಧಯನದಲಿ್ಲ 243 ನ ೋ ವಿಧಿ 1949

ಪ್ಿಂಚಯಯತ್ಗಳು

16) ಶಿಯಯ ಮತ್ುತ ಸುನಿನ ಈ ಧಮಯದ ಎರಡು ಪ್ಿಂಗಡಗಳು

ಇಸಯಿಿಂ



17) 1916 ರಲಿ್ಲ ಕಲೆತಯತದಲಿ್ಲ ಹ ್ೋಮ್ ರ್ಲ್ ಲ್ಲೋಗ್ ಅನುನ ಸಯಿಪಿಸ್ತದವರು ಯಯರು?

ಹ ್ೋಮ್ ರ್ಲ್ ಲ್ಲೋಗ್, ಭಯರತ್ದ ರಯಷ್ಟಟಿೋಯವಯದ್ ಬ್ಯಲಗಿಂಗಯಧರ ತ್ರಲಕ್ ಮತ್ುತ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಸಮಯಜ ಸುಧಯರಕ 
ಮತ್ುತ ಭಯರತ್ರೋಯ ಸಯವತ್ಿಂತ್ರಯ ನಯಯಕ್ಟ್ ಅನಿನ ಬ್ ಸ ಿಂಟ್ ಅವರಿಿಂದ ಕರಮವಯಗಿ ಏಪಿರಲ್ ಮತ್ುತ ಸ ಪ ಟಿಂಬ್ರ್ 1916 ರಲಿ್ಲ 
ಸಯಿಪಿಸಲಯದ ಭಯರತ್ದಲಿ್ಲ ಅದ ೋ ಹ ಸರಿನ ಎರಡು ಅಲಯಾವಧಿಯ ಸಿಂಸ ಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಿಂದನುನ ಸಯಿಪಿಸಲಯಗಿದ .

18)ಭಯರತ್ದ ರಯಷ್ಟಟಿೋಯ ಮಯನವ ಹಕುೆಗಳ ಆಯ ್ೋಗವು  28 ಸ ಪ ಟಿಂಬ್ರ್ 1993 ರ ಮಯನವ ಹಕುೆಗಳ 
ಸುಗಿರೋವಯಜ್ ೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 12 ಅಕ ್ಟೋಬ್ರ್ 1993 ರಿಂದು ಸಯಿಪಿತ್ವಯದ ಶಯಸನಬ್ದಧ ಸಯವಯಜನಿಕ ಸಿಂಸ ಿಯಯಗಿದ .
ಮಯನವ ಹಕುೆಗಳ ಸಿಂರಕಷಣಯ ಕಯಯದ , 1993 ರ ಮ್ಲಕ ಶಯಸನಬ್ದಧ ಆಧಯರವನುನ ನಿೋಡಲಯಯತ್ು

19) ರಯಷ್ಟಟಿೋಯ ಮಯನವ ಕಳಳಸಯಗಣ  ಜ್ಯಗೃತ್ರ ದ್ನ 2022
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20)ಎಟ್ಟಪಿ ಪ್ೂ ಣಯ ಫ್ಯಮ್ಯ

ಅಡ ನ ್ಸ್ತನ್ ಟ ರೈಫ್ಯಸ ಫೋಟ್ (ATP) ಸಯವಯವ ಸಿಂಯುಕತವಯಗಿದುು, ಸಯನಯುವಿನ ಸಿಂಕ ್ೋಚನ, ನರಗಳ ಪ್ರಚ ್ೋದನ  ಪ್ರಸರಣ, 
ಕಿಂಡ ನ ಾೋಟ್ ವಿಸಜಯನ  ಮತ್ುತ ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಿಂಶ ಿೋಷ್ಣ ಯಿಂತ್ಹ ಜಿೋವಿಂತ್ ಜಿೋವಕ ್ೋಶಗಳಲಿ್ಲ ಅನ ೋಕ ಪ್ರಕ್ಟ್ರಯ ಗಳನುನ ಚಯಲನ  
ಮಯಡಲು ಶಕ್ಟ್ತಯನುನ ಒದಗಿಸುತ್ತದ .

21) ಏಡ್ಾಗ  ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸ್ತದ ಪ್ರಶ ನ

22)ಇದನುನ ಜಿೋವಕ ್ೋಶದ ಆತ್ಮಹತಯಾ ಚಿೋಲ ಎಿಂದು ಕರ ಯಲಯಗುತ್ತದ 

ಲ ೈಸ ್ೋಸ ್ೋಮ್ಗಳನುನ ಜಿೋವಕ ್ೋಶದ "ಆತ್ಮಹತಯಾ ಚಿೋಲಗಳು " ಎಿಂದು ಕರ ಯಲಯಗುತ್ತದ  ಏಕ ಿಂದರ  ಅವು ಗಳಲಿ್ಲ ಹ ೈಡ ್ರಲ ೈಟ್ಟಕ್ 
ಕ್ಟ್ಣವಗಳು  ಸಿಂಗರಹವಯಗಿವ . ಜಿೋವಕ ್ೋಶದಲಿ್ಲನ ಸಿಂಕ್ಟ್ೋಣಯ ಅಣುಗಳನುನ ಜಿೋಣಿಯಸ್ತಕ ್ಳಳಲು ಈ ಕ್ಟ್ಣವಗಳನುನ ಬ್ಳಸಲಯಗುತ್ತದ 



23) ಪ್ಿಂಚಯಯತ್ ಅವಧಿ ಎಷ್ುಟ?

ಪ್ರತ್ರ ಗಯರಮ ಪ್ಿಂಚಯಯತ್ ತ್ನನ ಮ ್ದಲ ಸಭ ಗ  ನಿಗದ್ಪ್ಡಿಸ್ತದ ದ್ನಯಿಂಕದ್ಿಂದ ಐದು ವಷ್ಯಗಳ ಅವಧಿಗ  ಮುಿಂದುವರಿಯುತ್ತದ 

24)AU ಸಯಮಲ್ ಫ್ ೈನಯನ್ಾ ಬ್ಯಾಿಂಕ್ ಲ್ಲಮಟ ಡ್ ಭಯರತ್ದ ಜ್ ೈಪ್ು ರ ಮ್ಲದ ಭಯರತ್ರೋಯ ಸಣಣ ಹಣಕಯಸು ಬ್ಯಾಿಂಕ್ ಆಗಿದ .
ಇದನುನ ವಯಹನ ಹಣಕಯಸು ಕಿಂಪ್ನಿ AU ಫ್ ೈನಯನಿಾಯಸ್ಯ ಲ್ಲಮಟ ಡ್ ಆಗಿ 1996 ರಲಿ್ಲ ಸಯಿಪಿಸಲಯಯತ್ು ಮತ್ುತ 19 ಏಪಿರಲ್ 2017
ರಿಂದು ಸಣಣ ಹಣಕಯಸು ಬ್ಯಾಿಂಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿವತ್ರಯಸಲಯಯತ್ು.
ಸಯಿಪ್ಕ: ಸಿಂಜಯ್ ಅಗವಯಯಲ್

25)ಬಿಬಿಸ್ತ 2021 ರ ವಷ್ಯದ ಕ್ಟ್ರೋಡಯಪ್ಟು

ವ ೋಟ್ಲ್ಲಫ್ಟರ್ ಮೋರಯಬ್ಯಯ ಚಯನು ಅವರು ಸಯವಯಜನಿಕ ಮತ್ದಯನದ ನಿಂತ್ರ 2021 ರ BBC ಇಿಂಡಿಯನ್ ಸ ್ಾೋಟ್ಾಯ 
ವು ಮನ್ ಆಫ್್ ದ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತತಯನುನ ಗ ದ್ುದಯುರ 



26)12 ನ ೋ ಪ್ಿಂಚವಯಷ್ಟಯಕ ಯ ್ೋಜನ  ಅವಧಿ

ಭಯರತ್ ಸಕಯಯರದ 12ನ ೋ ಪ್ಿಂಚವಯಷ್ಟಯಕ ಯ ್ೋಜನ  (2012-17) ಭಯರತ್ದ ಕ ್ನ ಯ ಪ್ಿಂಚವಯಷ್ಟಯಕ ಯ ್ೋಜನ ಯಯಗಿದ .

27) ಅನುಚ ಛೋದ 21a ಅನುನ ಯಯವ ವಷ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ ೋರಿಸಲಯಗಿದ 

ಆಟ್ಟಯಕಲ್ 21ಎ ಸ ೋರಿಸುವ ಗುರಿಯ ್ಿಂದ್ಗ  1999 ರಲಿ್ಲ ತ್ಪ್ಸ್ ಮಜುಿಂದಯರ್ ಸಮತ್ರಯನುನ ಸಯಿಪಿಸಲಯಯತ್ು.
2002 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ, ಭಯರತ್ದ ಸಿಂವಿಧಯನದ 86 ನ ೋ ತ್ರದುುಪ್ಡಿಯು ಸಿಂವಿಧಯನದ ಭಯಗ III ರಲಿ್ಲ ಶಿಕಷಣವನುನ ಮ್ಲಭ್ತ್ 
ಹಕು ೆ ಎಿಂದು ಗ ್ತ್ುತಪ್ಡಿಸ್ತತ್ು.

28) ಸವಯ ಶಿಕಯಷ ಅಭಿಯಯನ ಯಯವ ವಷ್ಯದಲಿ್ಲ ಪಯರರಿಂಭವಯಯತ್ು

ರಯಜಾ ಸಕಯಯರಗಳು  ಮತ್ುತ ಸಿಳಿೋಯ ಸವಯಿಂ ಸಕಯಯರಗಳ ಸಹಭಯಗಿತ್ವದಲಿ್ಲ 2001-2002 ರಲಿ್ಲ SSA ಅನುನ ಪಯರರಿಂಭಿಸಲಯಗಿದ .
ಕಯಯಯಕರಮವು  2010 ರ ವ ೋಳ ಗ  6 ರಿಿಂದ 14 ವಯ ್ೋಮಯನದ ಎಲಯಿ ಮಕೆಳಿಗ  ಉಪ್ಯುಕತ ಮತ್ುತ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿತ್, ಪಯರಥಮಕ 
ಶಿಕಷಣವನುನ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನುನ ಹ ್ಿಂದ್ದ .


