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1) ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅರ್ಿತೆ

• ಸಂವಿಧಾನದ 76 ನೆೇ ವಿಧಿಯು ಅವನು / ಅವಳು ಭಾರತದ ಅತುುನನತ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು 
ಉಲೆಲೇಖಿಸುತತದೆ. ಭಾರತ ಸಕಾಿರದ ಮುಖ್ು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ, ಅವರು ಎಲಾಲ ಕಾನೂನು 
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಲ ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರಕೆೆ ಸಲಹೆ ರ್ನೇಡುತಾತರ.ೆ

• ಅವನು ಭಾರತೇಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೆೇಕು
• ಅವರು ನಾುಯಾಧಿೇಶರಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ ಭಾರತೇಯ ರಾಜುದ ಹೆೈಕೊೇರ್ ಿನಲ್ಲಲ 5 ವಷಿಗಳನುನ 

ಪ್ೂರ್ಿಗೊಳಿಸಿರಬೆೇಕು ಅಥವಾ ಹೆೈಕೊೇರ್ ಿನಲ್ಲಲ ವಕೇಲರಾಗಿ 10 ವಷಿಗಳನುನ 
ಪ್ೂರ್ಿಗೊಳಿಸಿರಬೆೇಕು

• ಅಧ್ುಕ್ಷರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಲ ಅವರು ಪ್ರಖ್ಾುತ ನಾುಯಶಾಸರಜ್ಞರೂ ಆರೂ ಬಗಿರುರ್ುದು
• ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರವು ಕೆ.ಕೆ. ವೆೇರ್ುಗೊೇಪಾಲ್ ಅವರು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ (ಎಜಿ) ಬಗಿ ಒಂದು ವಷಿ. 

ವೆೇರ್ುಗೊೇಪಾಲ್ ಅವರು 2017 ರಲ್ಲಲ ಭಾರತದ 15 ನೆೇ ಎಜಿ ಬಗಿ ನೆೇಮಕಗೊಂಡರು
• ಭಾರತದ 16ನೆೇ AG: ಬರ್ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಭಾರತದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಬಗಿ ನೆೇಮಕಗೊಂಡರು 

(ಸೆಪೆಿಂುರ್ 2022)



2) 3ನೆೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೆ ೇಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರರ

• ಮ ರನೆೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೆ ೇಜನೆ:

• I. ಇದನನು 1961 ರಂದ 1966 ರ ಅವಧಿಗೆ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರನ ನೆೇತೃತವದಲಿ್ಲ ಮಾಡಲಾಯಿತನ.
• II. ಈ ಯೆ ೇಜನೆಯನನು ಯೆ ೇಜನಾ ಆಯೆ ೇಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕಷರ ಹೆಸರನಲಿ್ಲ ‘ಗಾಡ್ಗೇಳ್ ಯೆ ೇಜನೆ’
ಎಂದ  ಕರೆಯನತ್ಾಾರೆ

• iii.ಈ ಯೆ ೇಜನೆಯ ಮನಖ್ಯ ಗನರ ಆರ್ಥಿಕತ್ೆಯನನು ಸವತಂತರಗೆ ಳಿಸನವುದಾಗಿತನಾ. ಕೃರ್ಷ ಮತನಾ ಗೆ ೇಧಿ 
ಉತ್ಾಾದನೆಯಲಿ್ಲ ಸನಧಾರಣೆಗೆ ಒತನಾ ನೇಡಲಾಯಿತನ.

3) ಆಲ್ಲಕೇನ್ ಸ ತರ ಏನನ

• CnH2n: ಆಲ್ಲಕೇನ್
• CnH2n-2 : ಆಲ್ಲಕನ್
• CnH2n+2 : ಆಲೆಕೇನ್



4) ಸಂಗಾಪುರ್ ಬ್ಾಯಡ್ಮಂಟನ್ ಓಪನ್ 2022 ಗೆದದವರನ ಯಾರನ?

ತ್ಾರೆ ಪಿವಿ ಸಂಧ್ನ

▪ ಜನವರಯಲಿ್ಲ ಸೆೈಯದ್ ಮೆ ೇದಿ ಇಂಟರ್ನಾಯಶನಲ್ ಮತನಾ ಮಾರ್್ಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸವಸ್ ಓಪನ್ ನಂತರ ಇದನ ಭಾರತ್ರೇಯ 
ಬ್ಾಯಡ್ಮಂಟನ್ ಆಟಗಾರನ ವರ್ಿದ ಮ ರನೆೇ ಪರಶಸಾಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಬ್ಾಯಡ್ಮಂಟನ್ ತ್ಾರೆ ಪಿವಿ ಸಂಧ್ನ ಅವರನ 
ಭಾನನವಾರ ನಡೆದ ಸಂಗಾಪುರ ಓಪನ್ 2022 BWF ಸ ಪರ್ 500 ಪಂದಾಯವಳಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಂಗಲ್್ ಪರಶಸಾಯನನು

ಚೇನಾದ ಶಟಿರ್ ವಾಂಗ್ ಝಿ ಯಿ ಅವರನನು ಸೆ ೇಲ್ಲಸ ಫೆೈನಲ್ನಲಿ್ಲ ಗೆದದರನ.

5) ಮ ಲಭ ತ ಕತಿವಯಗಳನ  ಯಾವ ಭಾಗದ ಅಡ್ಯಲಿ್ಲ ಬರನತಾವೆ

• ಮ ಲಭ ತ ಕತಿವಯಗಳನನು ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ-IV A ಅಡ್ಯಲಿ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ನೆ ಂದಿಗೆ 
ವಯವಹರಸಲಾಗಿದೆ.



6)ಸಂತೊೇಷ್ ಟೊರೇಫಿಯನುನ ಯಾವ ರಾಜು ಬಯೇಜಿಸಿದೆ

• ಕೆೇರಳ
• 2021–22 ಸಂತೊೇಷ್ ಟೊರೇಫಿಯು ಸಂತೊೇಷ್ ಟೊರೇಫಿಯ 75 ನೆೇ ಬವೃತತಯಾಗಿದೆ, ಇದು ತಮಮ

ಪಾರದೆೇಶಿಕ ಮತುತ ರಾಜು ಫುರ್ ಬಾಲ್ ಸಂಸೆೆಗಳನುನ ಪ್ರತರ್ನಧಿಸುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಲನ ಪ್ರಧಾನ 
ಸಪಧೆಿಯಾಗಿದೆ.

7)ಮೌಲಾನಾ ಅಜಾದ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಉದುಿ ವಿಶವವಿದಾುಲಯ ಇದೆ

ಮೌಲಾನಾ ಬಜಾದ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಉದುಿ ವಿಶವವಿದಾುಲಯವು ಭಾರತದ ತೆಲಂಗಾರ್ ರಾಜುದ ಹೆೈದರಾಬಾದ್ 
ನಗರದಲ್ಲಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಕೆೇಂದ್ರೇಯ ವಿಶವವಿದಾುಲಯವಾಗಿದೆ



8) ABHA ಕಾಡ್ಿ ಎರ್ನು ಅಂಕಿಗಳನನು ಹೆ ಂದಿದೆ

ABHA (ಆಯನಷ್ಾಮನ್ ಭಾರತ್್ ಹೆಲ್ಾ ಅಕ ಂಟ್) ಸಂಖ್ೆಯಯನ 14 ಅಂಕೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯಯಾಗಿದನದ ಅದನ ನಮಮನನು ಭಾರತದ 

ಡ್ಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ಾಕೆೇರ್ ಪರಸರ ವಯವಸೆೆಯಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸನವವರೆಂದನ ಅನನಯವಾಗಿ ಗನರನತ್ರಸನತಾದೆ.
ABHA ಸಂಖ್ೆಯಯನ ನಮಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮತನಾ ವಿಶ್ಾವಸಾಹಿ ಗನರನತನನು ಸಾೆಪಿಸನತಾದೆ ಅದನನು ದೆೇಶದಾದಯಂತ ಆರೆ ೇಗಯ 
ಪೂರೆೈಕೆದಾರರನ ಮತನಾ ಪಾವತ್ರದಾರರನ ಸವೇಕರಸನತ್ಾಾರೆ

9) ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21

• ಜಿೇವನ ಮತನಾ ವೆೈಯಕಿಾಕ ಸಾವತಂತರಯದ ರಕಷಣೆಯ ಹಕನಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ರ ಮನಖ್ಯ ವಸನಾವಾಗಿದೆ ಮತನಾ ಇದನ ಖ್ಾಸಗಿ 
ವಯಕಿಾಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ಹಕಕನನು ಉಲಿಂಘಿಸನವುದರಂದ ಪರತ್ೆಯೇಕಿಸಲಾದ ರಾಜಯ ಕರಮದ ವಿರನದಧ ಖ್ಾತರಪಡ್ಸನವ ಹಕನಕ.



10)ಮಸ ರದ ಶಕಿಾ ಮತನಾ ಅದರ ನಾಭಿದ ರದ ನಡನವಿನ ಸಂಬಂಧ್ವೆೇನನ?

ಮಸ ರದ ಶಕಿಾಯನ ಅದರ ನಾಭಿದ ರಕೆಕ ವಿಲೆ ೇಮ ಅನನಪಾತದಲಿ್ಲರನತಾದೆ (P=1/f)

11) ನೇರಜ್ ರ್ೆ ೇಪಾರ ಅವರನ ವಿಶವ ಅಥ್ೆಿರ್ಟಕ್್ ರ್ಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2022 ರಲಿ್ಲ ಪುರನರ್ರ ಜಾವೆಲ್ಲನ್ ಥ್ೆ ರೇ ಸಾಧೆಿಯಲಿ್ಲ ಬ್ೆಳಿಿ 
ಪದಕವನನು ಗೆದನದ ಇತ್ರಹಾಸವನನು ಸೃರ್ಷುಸನತ್ರಾದಾದರೆ.
• ಆಂಡಸಿನ್ ಪಿೇಟಸ್ಿ ಅವರನ ನೇರಜ್ ಅವರ ಅಂತ್ರಮ ಪರಯತುದಲಿ್ಲ 90.54ಮೇಟರ್ ಎಸೆದನ ಚನುದ ಪದಕ ಪಡೆದರನ.
• ಕಂಚನ ಪದಕವನನು ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜಯದ ಜಾಕನಬ್್ ವಡೆಿಜ್ ಪಡೆದರನ.

• 2022 ರ ವಿಶವ ಅಥ್ೆಿರ್ಟಕ್್ ರ್ಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಳನ  ವಿಶವ ಅಥ್ೆಿರ್ಟಕ್್ ರ್ಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಹದಿನೆಂಟನೆೇ ಆವೃತ್ರಾಯಾಗಿದೆ. ಇದನ 
ಜನಲೆೈ 15-24, 2022 ರಂದ ಯನನೆೈಟೆಡ್ ಸೆುೇಟ್್ನ ಒರೆಗಾನ್ನ ಯನಜಿೇನ್ನಲಿ್ಲರನವ ಹೆೇವಡ್ಿ ಫೇಲ್ನ್ಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತನ



12) 2022 ರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶವ ಬ್ಾಕಿ್ಂಗ್ ರ್ಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲಿ್ಲ 52 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ ಚನುದ ಪದಕವನನು ಗೆದದವರನ 
ಯಾರನ?

• ಮಹಿಳಾ ವಿಶವ ಬ್ಾಕಿ್ಂಗ್ ರ್ಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ 52 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ ಭಾರತದ ನಖ್ತ್್ ಜರೇನ್ ಚನುದ ಪದಕ 
ಗೆದಿದದಾದರೆ.

• ಮೆೇ 19 ರಂದನ ಟಕಿಿಯ ಇಸಾಾನ್ಬನಲ್ನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಫೆಿೈ-ವೆೇಟ್ ಫೆೈನಲ್ನಲಿ್ಲ ಅವರನ ಥ್ಾಯೆಿಂಡ್ನ ಜಿಟ್ಪಾಂಗ್ 
ಜನಟಾಮಾಸ್ ಅವರನನು ಸೆ ೇಲ್ಲಸದರನ.

• ಮಹಿಳಾ ವಿಶವ ಬ್ಾಕಿ್ಂಗ್ ರ್ಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಳನನು ಅಂತರರಾರ್ಷುರೇಯ ಬ್ಾಕಿ್ಂಗ್ 
ಅಸೆ ೇಸಯೆೇರ್ನ್ ಆಯೆ ೇಜಿಸದೆ.

• ಇಂಟನಾಯಿರ್ನಲ್ ಬ್ಾಕಿ್ಂಗ್ ಅಸೆ ೇಸಯೆೇರ್ನ್:
• ಪರಧಾನ ಕಛೆೇರ: ಲ ಸನೆು, ಸವಟಜಲೆಿಂಡ್
• ಅಧ್ಯಕಷ: ಉಮರ್ ಕೆರಮಿಯೆ ೇವ್
• ಸಾೆಪನೆ: 1946



13) ಮಾವಿ್ನಾರಮ್ ಈಶ್ಾನಯ ಭಾರತದ ಮೆೇಘಾಲಯ ರಾಜಯದ ಪೂವಿ ಖ್ಾಸ ಹಿಲ್್ ಜಿಲೆಿಯ ಒಂದನ ಪಟುಣವಾಗಿದನದ, ರಾಜಯದ 

ರಾಜಧಾನಯಾದ ಶಿಲಾಿಂಗ್ನಂದ 60.9 ಕಿಲೆ ೇಮೇಟರ್ ದ ರದಲಿ್ಲದೆ. ಮ ಸನಾರಮ್ ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಅತ್ರ ಹೆಚನು ಮಳೆಯನನು 
ಪಡೆಯನತಾದೆ.

14) ಲೆ ೇಕಸಭೆ ಮತನಾ ರಾಜಯಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎರ್ನು ಸಾೆನಗಳಿವೆ?

ಸಂಸತನಾ ಲೆ ೇಕಸಭೆಯಲಿ್ಲ 543ಮತನಾ ರಾಜಯಸಭೆಯಲಿ್ಲ 245 ಅನನಮೆ ೇದಿತ ಬಲವನನು ಹೆ ಂದಿದೆ

15) ಸಾಹನಿಲ್ ಹಬಬವನನು ಯಾವ ರಾಜಯ ಆಚರಸನತಾದೆ

ಜಾಖ್ಿಂಡ್ ರಾಜಯ



16) ತ್ರರವಳಿ ತಲಾಖ್್ ಅನನು ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದನ ನಷ್ೆೇಧಿಸಲಾಯಿತನ

22 ಆಗಸ್ು 2017 ರಂದನ, ಭಾರತ್ರೇಯ ಸನಪಿರೇಂ ಕೆ ೇಟ್ಿ ತವರತ ತ್ರರವಳಿ ತಲಾಖ್್ (ತಲಾಕ -್ಎ-ಬಿದಾದ) ಅಸಂವಿಧಾನಕ ಎಂದನ 
ಪರಗಣಿಸತನ.

17) ಬ್ೆೇಕಿಂಗ್ ಪ ಡರ್ ಅನನು ಬಿಸ ಮಾಡನವುದರಂದ ಏನಾಗನತಾದೆ?

ಬ್ೆೇಕಿಂಗ್ ಪ ಡರ್ ಅನನು ಬಿಸಮಾಡ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನೇರನೆ ಂದಿಗೆ ಬ್ೆರೆಸದಾಗ ಅದನ ಕಾಬಿನ್ ಡೆೈಆಕೆ್ೈಡ್ ಅನಲವನನು
ವಿಕಸನಗೆ ಳಿಸನತಾದೆ, ಅದನ ಸೆ ೇಡ್ಯಂ ಕಾಬ್ೆ ೇಿನೆೇಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗನತಾದೆ.

ರಾಸಾಯನಕ ಕಿರಯೆಯನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ರರನತಾದೆ: NaHCO3 →Na2C03 +CO2+H2O.

18) ಬಿಿೇಚಂಗ್ ಪ ಡರ್ನ ರಾಸಾಯನಕ ಸ ತರ ಯಾವುದನ?
Ca(ClO)₂



19)ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲಿ್ಲ 243D 1949

ಪರಶಿರ್ು ಪಂಗಡಗಳನ, ಪರತ್ರ ಪಂರ್ಾಯತ್್ನಲಿ್ಲ ಮತನಾ ಹಾಗೆ ಕಾಯಿದರಸದ ಸಾೆನಗಳ ಸಂಖ್ೆಯಯನ, ಆ ಪಂರ್ಾಯತ್್ನಲಿ್ಲ ನೆೇರ 
ಚನನಾವಣೆಯ ಮ ಲಕ ಭತ್ರಿ ಮಾಡಬ್ೆೇಕಾದ ಒಟನು ಸಾೆನಗಳ ಅನನಪಾತಕೆಕ ಅನನಪಾತದಲಿ್ಲ ಪರಶಿರ್ು ಜಾತ್ರಗಳ ಜನಸಂಖ್ೆಯಗೆ 
ಅನನಗನಣವಾಗಿರನತಾದೆ. ಆ ಪಂರ್ಾಯತ್್ ಪರದೆೇಶ ಅಥವಾ ಆ ಪಂರ್ಾಯತ್್ ಪರದೆೇಶದಲಿ್ಲನ ಪರಶಿರ್ು ಪಂಗಡಗಳನ  ಆ ಪರದೆೇಶದ 

ಒಟನು ಜನಸಂಖ್ೆಯಗೆ ಭರಸನತಾವೆ ಮತನಾ ಅಂತಹ ಸಾೆನಗಳನನು ಪಂರ್ಾಯತ್್ನ ವಿವಿಧ್ ಕೆಷೇತರಗಳಿಗೆ ಸರದಿಯ ಮ ಲಕ 
ಹಂಚಬಹನದನ

20) ರಾಜಯಸಭೆಯನನು ಮೆ ದಲನ ಯಾವಾಗ ರಚಸಲಾಯಿತನ

1952 ರಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಚನನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ ಸದಸಯರನ ಚನನಾಯಿತರಾಗನತ್ಾಾರೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಲಕನೆೇ ಶ್ೆಡ ಯಲ್ ಪರಕಾರ, 
ರಾಜಯಸಭೆಯನನು ಮೆ ದಲನ 3 ಏಪಿರಲ್ 1952 ರಂದನ ಸಾೆಪಿಸಲಾಯಿತನ.



21) ಪರತ್ರರೆ ೇಧ್ದ si ಘಟಕ ಯಾವುದನ

ಓಂ

22) ಪಾಯರಾಲ್ಲಂಪಿಕ್್ಗಾಗಿ ಪದಮಭ ರ್ಣ ಗೆದದವರನ

• ದೆೇವೆೇಂದರ ಝಝಾರಯಾ ಅವರನ ದೆೇಶದ ಮ ರನೆೇ ಅತನಯನುತ ನಾಗರಕ ಪರಶಸಾಯಾದ ಪದಮಭ ರ್ಣವನನು ಪಡೆದ 
ಮೆ ದಲ ಪಾಯರಾ-ಅರಿ್ಥೇಟ್ ಆಗಿದಾದರೆ.

23) ಯಜನವೆೇಿದವು ಪಾರಥಮಕವಾಗಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಗದಯ ಮಂತರಗಳ ವೆೇದವಾಗಿದೆ. ಪುರಾತನ ವೆೈದಿಕ ಸಂಸಕೃತ 
ಪಠ್ಯ, ಇದನ ಧಾಮಿಕ-ಅಪಿಣೆ ಸ ತರಗಳ ಸಂಕಲನವಾಗಿದನದ, ಒಬಬ ವಯಕಿಾಯನ ಯಜಞದ ಅಗಿುಗೆ ಮನಂರ್ೆಯೆೇ ಧಾಮಿಕ 
ಕಿರಯೆಗಳನನು ಮಾಡನವಾಗ ಪುರೆ ೇಹಿತರನ ಹೆೇಳಿದದರನ.



24) ಸತಯಶ್ೆ ೇಧ್ಕ ಸಮಾಜದ ಸಾೆಪಕರನ ಯಾರನ?

• ಜೆ ಯೇತ್ರಬ್ಾ ಫುಲೆ ಅವರನ 24 ಸೆಪೆುಂಬರ್ 1873 ರಂದನ ಮಹಾರಾರ್ುರದ ಪುಣೆಯಲಿ್ಲ ಸತಯಶ್ೆ ೇಧ್ಕ ಸಮಾಜವನನು ಸಾೆಪಿಸದರನ.

25) ಗೆ ಿೇಮೆರನಲಸ್ ಕಾಯಿ ಎಂದರೆೇನನ?

• ಇದನ ಮ ತರಪಿಂಡದಲಿ್ಲ ನೆಫಾರನ್ನ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಇದೆ.
• ಗೆ ಿೇಮೆರನಲಸ್ನ ಮನಖ್ಯ ಕಾಯಿವೆಂದರೆ ಗೆ ಿೇಮೆರನಲರ್ ಫಲೆುರೇಟ್ ಅನನು ಉತ್ಾಾದಿಸಲನ ಪಾಿಸಾಮವನನು ಫಲುರ್ 

ಮಾಡನವುದನ, ಇದನ ಮ ತರವನನು ರ ಪಿಸಲನ ನೆಫಾರನ್ ಕೆ ಳವೆಯ ಉದದವನನು ಹಾದನಹೆ ೇಗನತಾದೆ.


