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1)ಆರ್ಟಿಕಲ್ 40 ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

• ಗ್ರಾಮ ಪಂಚರಯಿತಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ.

2) ಜವರಹರಲರಲ್ ನೆಹರು ಯರವ ರರಜಯದಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದರು?

• ಅಲಹರಬರದ್ ಅನ್ುು ಅಧಿಕೃತವರಗಿ ಪಾಯರಗ್ರಾಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲರಗುತತದೆ

3)ಭರರತಿೀಯ ಮಹಿಳರ ಕ್ರಾಕೆಟ್ ತಂಡದ ವೆೀಗಿ ಜೂಲನ್ ಗ್ೊೀಸ್ರಾಮಿ, ಮಹಿಳರ ODIಗಳಲಿ್ಲ 250 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ುು ಪಡೆದ ವಿಶ್ಾದ 
ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜೂಲನ್ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳರ ODI ವಿಶ್ಾಕಪ್ 2022 ರ ಇಂಗ್ೆಿಂಡ್ ವಿರುದಧದ ಪಂದಯದಲಿ್ಲ 
ಹೆಗುುರುತನ್ುು ತಲುಪಿದರು. 

ಇದಕೂೂ ಮುನ್ು ಗ್ೊೀಸ್ರಾಮಿ ಮಹಿಳರ ವಿಶ್ಾಕಪ್ನ್ಲಿ್ಲ 40 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಕ್ರಾಕೆರ್ಟಗ ಎಂಬ ಹೆಗುಳಿಕೆಗ್ೆ ಪರತಾರರಗಿದದರು



4) ಅಮಿತ್ ಪಂಗಲ್ ಅವರು ತಮಮ ಮೊದಲ CWG ಚಿನ್ುವನ್ುು ಗ್ೆಲಿಲು ಅಂತಿಮ ಪಂದಯದಲಿ್ಲ ಅವಿರೊೀಧ 

ನಿರ್ರಿರದಂದ ಇಂಗ್ೆಿಂಡ್ನ್ ಕ್ರಯರರನ್ ಮೆಕ್ಡೊನರಲ್ ್ಅವರನ್ುು ಸ್ೊೀಲ್ಲಸಿದರು. ಪುರುಷರ 51 ಕೆಜಿ 
ಫೆಿೈವೆೀಟ್ನ್ಲಿ್ಲ ಭರರತದ ಅಮಿತ್ ಪಂಗಲ್ ಚಿನ್ುದ ಪದಕ ಗ್ೆದದರು

5) ಪೌರತಾವು ಸಂವಿರ್ರನ್ದ ಯರವ ಭರಗದಲಿ್ಲದೆ

• ಭರಗ II
• ಭರರತದಲಿ್ಲ ಪೌರತಾವನ್ುು ಸಂವಿರ್ರನ್ದ 5 - 11 (ಭರಗ II) ನೆೀ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ನಿಯಂತಿಾಸಲರಗುತತದೆ. ಪೌರತಾ 

ಕರಯಿದೆ, 1955 ಪೌರತಾಕೊ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶರಸನ್ವರಗಿದೆ.

6) 2021 ರ ಭೌತಶರಸತರದ ನೊಬೆಲ್ ಪಾಶ್ಸಿತಯನ್ುು ಯರರು ಗ್ೆದದದರದರೆ?

• ಸುಯಕುರೊ ಮನ್ಬೆ, ಕರಿಸ್್ ಹರಯಸ್ೆಲ್ಮನ್ ಮತುತ ಜರಜಿಿಯೊ ಪರಯರಿಸಿ



7) ಫೆಿಮಿಂಗ್್ ಬಲಗ್ೆೈ ನಿಯಮ

8) ಫರನಿ ಚಂಡಮರರುತ

• 26 ಏಪಿಾಲ್ 2019 - 5 ಮೆೀ 2019
• ಫೊೀನಿ ಚಂಡಮರರುತಕೊ ಬರಂಗ್ರಿದೆೀಶ್ ಹೆಸರಿಸಿದೆ. 

9)ಭರರತದ ಸಂವಿರ್ರನ್ದಲಿ್ಲ 243C 1949

• ಈ ಭರಗದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗ್ೆ ಒಳಪಟುು, ಒಂದು ರರಜಯದ ಶರಸಕರಂಗವು ಕರನ್ೂನಿನ್ ಮೂಲಕ, ಪಂಚರಯಿತಗಳ ಸಂಯೊೀಜನೆಗ್ೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ುು ಮರಡಬಹುದು: ಯರವುದೆೀ ಮಟುದಲಿ್ಲ ಪಂಚರಯತ್ನ್ ಪರಾದೆೀಶಿಕ ಪಾದೆೀಶ್ದ ಜನ್ಸಂಖ್ೆಯ 
ಮತುತ ಸ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ೆಯಯ ನ್ಡುವಿನ್ ಅನ್ುಪರತವನ್ುು ಒದಗಿಸಲರಗಿದೆ ಅಂತಹ ಪಂಚರಯತಿಯಲಿ್ಲ ಚುನರವಣೆಯ ಮೂಲಕ 
ಭತಿಿ ಮರಡಲರಗುವುದು, ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗ್ೆ ಪರಾಯೊೀಗಿಕವರಗಿ ರರಜಯದರದಯಂತ ಒಂದೆೀ ಆಗಿರಬೆೀಕು



10) ಬೊೀನರಲು ಯರವ ರರಜೊಯೀತಸವ?

• ತೆಲಂಗ್ರಣ ರರಜಯ
• ಬೊೀನರಲು ಮಹರಕರಳಿ ದೆೀವಿಯನ್ುು ಪೂಜಿಸುವ ಹಿಂದೂ ಹಬಬವರಗಿದೆ. ಇದು ಅವಳಿ ನ್ಗರಗಳರದ ಹೆೈದರರಬರದ್ ಮತುತ

ಸಿಕಂದರರಬರದ್ ಮತುತ ಭರರತದ ತೆಲಂಗ್ರಣ ರರಜಯದ ಇತರ ಭರಗಗಳಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸಲರಗುವ ವರರ್ಷಿಕ ಹಬಬವರಗಿದೆ.

11) ತಟಸಾ ph ಮೌಲಯ

pH ಪಾಮರಣವು 0 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗ್ೆ ಇರುತತದೆ, 7 ತಟಸಾವರಗಿದೆ. 7 ಕ್ರೂಂತ ಕಡಿಮೆ pH ಗಳು  ಆಮಿಿೀಯವರಗಿದದರೆ 7 ಕ್ರೂಂತ ಹೆಚಿಿನ್ 
pH ಗಳು  ಕರಾರಿೀಯ (ಮೂಲಭೂತ).

12) BHU ಅನ್ುು ಯರವರಗ ಸ್ರಾಪಿಸಲರಯಿತು ಮತುತ ಯರರಿಂದ?

• ಈ ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ ಮತುತ ನ್ವಿೀನ್ ವಿಶ್ಾವಿದರಯನಿಲಯವನ್ುು ಮಹರನ್ ರರರ್ಷುರೀಯವರದ ನರಯಕ ಪಂಡಿತ್ ಮದನ್ ಮೊೀಹನ್ 
ಮರಳವಿಯರ ಅವರು 1916 ರಲಿ್ಲ ಸ್ರಾಪಿಸಿದರು.



13) ಬರಲರಜಿ ಯರವ ದೆೀವರು

• ಭಗವರನ್ ಬರಲರಜಿ ಹಿಂದೂ ದೆೀವರರದ ಮಹರ ವಿಷುುವಿನ್ ಪುನ್ಜಿನ್ಮ.

14) ಆಂಧಾ ಪಾದೆೀಶ್ ಅಧಿಕೃತ ಭರಷೆ

• ತೆಲುಗು

15)1966-69 ಯೊೀಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲರಗುತತದೆ

• ಪರಿನ್ ರಜರದನ್ಗಳು  (1966-1969)
• ಕೃರ್ಷ, ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವರ್ಟಕೆಗಳು  ಮತುತ ಕೆೈಗ್ರರಿಕರ ಕೆಾೀತಾಕೊ ಸಮರನ್ ಆದಯತೆ ನಿೀಡಲರಯಿತು.
• ದೆೀಶ್ದ ರಫ್ು ತಗಳನ್ುು ಹೆಚಿಿಸಲು ಭರರತ ಸಕರಿರವು "ರೂಪರಯಿ ಅಪಮೌಲಯ" ಎಂದು ಘೊೀರ್ಷಸಿತು.



16) ಪೂಣಿ ರೂಪ :ಮುದರಾ

• ಮುದರಾ, ಮೆೈಕೊಾ ಯುನಿಟ್ಸ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತುತ ರಿಫೆೈನರನ್ಸ ಏಜೆನಿಸ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ುು ಪಾತಿನಿಧಿಸುತತದೆ, ಇದು ಮೆೈಕೊಾೀ 
ಯೂನಿಟ್ ಉದಯಮಗಳ ಅಭಿವೃದಧ ಮತುತ ಮರುಹಣಕರಸುಗ್ರಗಿ ಭರರತ ಸಕರಿರದಂದ ಸ್ರಾಪಿಸಲರದ ಹಣಕರಸು 
ಸಂಸ್ೆಾಯರಗಿದೆ.

17)CH3CH2 ನ್ IUPAC ಹೆಸರೆೀನ್ು

• ಎಥೆನರಲ್

18)ಭರರತದ ಮೊದಲ ಶರಸಿತರೀಯ ಭರಷೆ

• ತಮಿಳು (2004)



19) 16 ನೆೀ ಲೆೀಖನ್ ಯರವುದು?

• ರರಜಯದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಉದೊಯೀಗದ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಎಲರಿ ನರಗರಿಕರಿಗ್ೆ ಸಮರನ್ ಅವಕರಶ್ವಿರುತತದೆ.

20) ಖ್ೆೀಲೊೀ ಇಂಡಿಯರ 2022 ಆಯೊೀಜಿಸಿದೆ

• ಖ್ೆೀಲೊೀ ಇಂಡಿಯರ ಯೂತ್ ಗ್ೆೀಮ್ಸ 2022 ಹರಿಯರಣದಲಿ್ಲ ನ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ.

21)ಜರಖಿಂಡ್ನ್ಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸಲರಗುವ ಪಾಸಿದಧ ಹಬಬ ಯರವುದು?

• ಸಹುಿಲ್



22) ಪಂಜರಬ್ ಚುನರವಣೆ 2022 ರಲಿ್ಲ ಆಪ್ ಎಷುು ಸ್ರಾನ್ಗಳನ್ುು ಗ್ೆದದದೆ

• 92

23)ಪಂಜರಬ್ ನರಯಷನ್ಲ್ ಬರಯಂಕ್ ವಿಲ್ಲೀನ್ಗ್ೊಂಡಿದೆ

• OBC (ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬರಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕರಮಸ್್ಿ) ಮತುತ ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಬರಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯರವು ಏಪಿಾಲ್ 1, 2020 
ರಂದು PNB ಯೊಂದಗ್ೆ ವಿಲ್ಲೀನ್ಗ್ೊಂಡವು.

24) ಇ-ಶ್ಾಮ್ ಪೊೀಟಿಲ್

• ಕರಮಿಿಕ ಮತುತ ಉದೊಯೀಗ ಸಚಿವರಲಯವು ಇ-ಶ್ಾಮ್ ಪೊೀಟಿಲ್ ಅನ್ುು ಪರಾರಂಭಿಸಿತು.
• 38 ಕೊೀರ್ಟ ಅಸಂಘರ್ಟತ ಕರಮಿಿಕರರದ ಕಟುಡ ಕರಮಿಿಕರು, ವಲಸ್ೆ ಕರಮಿಿಕರು, ಬೀದ ಬದ ವರಯಪರರಿಗಳು  ಮತುತ ಗೃಹ 

ಕರಮಿಿಕರನ್ುು ನೊೀಂದರಯಿಸಲು.



25)ಭರರತದ ಮೊದಲ ಖ್ರಸಗಿಯರಗಿ ನಿಮಿಿಸಲರದ ಕಾಯೊೀಜೆನಿಕ್ ರರಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೆಸರೆೀನ್ು?

• ಧವನ -್1

26) ಡುಯರರಂಡ್ ಫ್ುಟ್ಬರಲ್ ಪಂದರಯವಳಿಯನ್ುು ಸ್ರಮರನ್ಯವರಗಿ ಡುಯರರಂಡ್ ಕಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲರಗುತತದೆ, ಇದು ಭರರತದಲಿ್ಲ 
ವರರ್ಷಿಕ ದೆೀಶಿೀಯ ಫ್ುಟ್ಬರಲ್ ಸಪರ್ೆಿಯರಗಿದುದ, ಇದನ್ುು ಮೊದಲು 1888 ರಲಿ್ಲ ಶಿಮರಿದಲಿ್ಲ ನ್ಡೆಸಲರಯಿತು.
2022 ಡುಯರರಂಡ್ ಗ್ೆದದವರು: ಬೆಂಗಳೂ ರು ಎಫ್ಸಿ

27) ಅಡೊಾಕೆೀಟ್ ಜನ್ರಲ್ ಏನ್ು ಮರಡುತರತರೆ?

• ಅಡೊಾಕೆೀಟ್ ಜನ್ರಲ್ ಮತುತ ಅವರ ಕಛೆೀರಿಯು ರರಜಯ ಸಕರಿರದ ಹಿತರಸಕ್ರತಗಳನ್ುು ಸಮರ್ಥಿಸುತತದೆ ಮತುತ ರಕ್ರಾಸುತತದೆ 
ಮತುತ ರರಜಯ ಸಕರಿರಕೊ ಅದರ ನಿೀತಿಯನ್ುು ರೂಪಿಸುವಲಿ್ಲ ಮತುತ ಅದರ ನಿರ್ರಿರಗಳ ಅನ್ುಷರಾನ್ದಲಿ್ಲ ಅಮೂಲಯವರದ 
ಕರನ್ೂನ್ು ಮರಗಿದಶ್ಿನ್ವನ್ುು ನಿೀಡುತತದೆ.

• 2021 ರಲಿ್ಲ ಕನರಿಟಕದ ಅಡೊಾಕೆೀಟ್ ಜನ್ರಲ್ ಪಾಭುಲ್ಲಂಗ ಕೆ ನರವಡಗಿ.


