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1) ಪುರಸಭೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸಥರು ಯಾರು?

• ಮೇಯರ್ ಅವರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರೆಪೊರೆೇಷನ್ ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿರರು್ಾರರೆ

2) ಶಕ್ತರಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಘಟಕ ಎಂದರೆೇನು?

• ಶಕ್ತರಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಘಟಕವು 1 kWh ಆಗಿರದೆ. ಒಂದು ಕ್ತಲೆಪೇವಾಯಟ್-ಗಂಟೆಯನುು ಒಂದು 
ಕ್ತಲೆಪೇವಾಯಟ್ ನ ಸ್ಥಥರ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನವು ಸೆೇವಿಸುವ ಶಕ್ತರಯ ಪರಮಾಣ 
ಎಂದು ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಸಸಲಾಗಿರದೆ. ಶಕ್ತರಯ SI ಘಟಕವು ಜೌಲ್ ಆಗಿರದೆ.

3)ಆವರ್ೊಕ ಕೆಪೇಷಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು 17 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುರ್ರದೆ

• ಹ್ಾಯಲೆಪಜೆನ್
• ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳಲೆಿವೂ ಲೆಪೇಹವಲಿದವುಗಳಾಗಿರವೆ.



4) ಮೂಲಭೂತ ಕತತವ್ಯಗಳು

▪ ಭಾಗ IV A, ಲ ೇಖನ 51 –A

▪ 42 ನ ೇ ತಿದ್ುುಪಡಿ 1976, ಸಂವಿಧಾನದ್ಲಿ್ಲ ಆರ್ಟತಕಲ್ 51 ಎ ಅನುು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು
▪ USSR ನಂದ್ ಎರವ್ಲು ಪಡ ಯಲಾಗಿದ 
▪ ಸವರಣ್ ಸಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ .

▪ ಮೂಲತಃ -10 ಕತತವ್ಯಗಳು  ಈಗ -11 ಕತತವ್ಯಗಳು  (86 ನ ೇ ತಿದ್ುುಪಡಿ ACT, 2002 ರಿಂದ್ ಸ ೇರಿಸಲಾಗಿದ )

▪ ಸಂವಿಧಾನಕ್ ೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಮತುು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತುು ರಾಷ್ಟ್ರಗಿೇತ ಯನುು ಗೌರವಿಸ
▪ ಸಾವತಂತ್ಯ ಹ ೂೇರಾಟದ್ ಆದ್ರ್ತಗಳನುು ಅನುಸರಿಸ
▪ ಭಾರತದ್ ಸಾವ್ತಭೌಮತ  ಮತುು ಸಮಗ್ತ ಯನುು ರಕ್ಷಿಸ
▪ ದ ೇರ್ವ್ನುು ರಕ್ಷಿಸ ಮತುು ಕರ  ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸ ೇವ ಗಳನುು ಸಲಿ್ಲಸ
▪ ಸಾಮಾನಯ ಸಹ ೂೇದ್ರತವದ್ ಸಿರಿಟ್
▪ ಸಂಯ ೂೇಜಿತ ಸಂಸೆೃತಿಯನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸ
▪ ನ ೈಸಗಿತಕ ಪರಿಸರವ್ನುು ಉಳಿಸ
▪ ವ ೈಜ್ಾಾನಕ ಮನ ೂೇಭಾವ್ ಬ ಳ ಸಕ್ ೂಳಿಿ
▪ ಸಾವ್ತಜನಕ ಆಸುಯನುು ರಕ್ಷಿಸ
▪ ಶ ್ೇಷ್ಟಠತ ಗಾಗಿ ರ್್ಮಿಸ
▪ 6-14 ವ್ಷ್ಟತ ವ್ಯಸಿನ ತಮಮ ಮಕೆಳನುು ಶಾಲ ಗ  ಕಳು ಹಿಸುವ್ು ದ್ು ಎಲಾ ಿಪ ೂೇಷ್ಟಕರು/ಪ ೂೇಷ್ಟಕರ ಕತತವ್ಯ.



5)ಮಹಾನದಿಯು ಪೂ ವ್ತ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ್ ಪ್ಮುಖ ನದಿಯಾಗಿದ . 
• ಇದ್ು ಸುಮಾರು 132,100 ಚದ್ರ ಕ್ಷಲ ೂೇಮಿೇಟರ್ ಪ್ದ ೇರ್ವ್ನುು ಬರಿದ್ು ಮಾಡುತುದ  ಮತುು ಒಟು್ 900 ಕ್ಷಲ ೂೇಮಿೇಟರ್ 

ಉದ್ುವ್ನುು ಹ ೂಂದಿದ .
• ಮಹಾನದಿಯು ಹಿರಾಕುಡ್ ಅಣ ಕರ್ಟ್ಗ  ಹ ಸರುವಾಸಯಾಗಿದ .

• ಈ ನದಿಯು ಛತಿುೇಸ್ಗಢ ಮತುು ಒಡಿಶಾ ರಾಜಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತುದ  ಮತುು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ಕ್ ೂಲಿ್ಲಯ ೂಂದಿಗ  
ವಿಲ್ಲೇನಗ ೂಳು ಿತುದ .

6)ನಾಭಿದ್ೂರವ್ು  2 ಆಗಿದ್ುು ನಂತರ ವ್ಕ್ತ ಯ ತಿ್ಜಯವ್ನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

• ವ್ಕ್ತ ಯ ತಿ್ಜಯವ್ು  ಸಣ್ಣ ದ್ುಯತಿರಂಧ್್ಗಳ ೂಂದಿಗ  ಗ ೂೇಳಾಕ್ಾರದ್ ಕನುಡಿಗಳಿಗ  ನಾಭಿದ್ೂರಕ್ ೆ ಎರಡು ಪಟು್
ಸಮಾನವಾಗಿರುತುದ . ಆದ್ುರಿಂದ್ R = 2f



7) ದಸರಾ ಹಬ್ಬ  

• ಹಂದಪ ಧಮೊದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಯದಶಮಿ ಎಂದಪ ಕರೆಯಲಪಡುವ ದಸರಾ, ರಾಮನ ಪತ್ನು 
ಸ್ಥೇ್ೆಯನುು ಅಪಹರಿಸ್ಥದ 10 ರ್ಲೆಯ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ್ ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ವಿಷುುವಿನ ಅವ್ಾರವಾದ 
ರಾಮನ ವಿಜ್ಯವನುು ಗುರುತ್ನಸುವ ರಜಾದಿನವಾಗಿರದೆ.

• ಹಬ್ಬದ ಹೆ್ಸರು ಸಂಸೃರ್ ಪದಗಳಾದ ದಶಾ ("ಹರ್ುರ") ಮರ್ುರ ಹರಾ ("ಸೆಪೇಲು") ದಿಂದ ಬ್ಂದಿದೆ.

8) ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ 2022

• ಭಾರರ್ದ ಪುರುಷರ ಬ್ಾಯಡ್ಮಂಟನ್ ರ್ಂಡವು ಮೊದಲ ಬ್ಾರಿಗೆ ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಪರಶಸ್ಥರಯನುು 
ಗೆದುುಕೆಪಂಡ್ದುು, ಫೆೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತರಶಾಲ್ಲ ಇಂಡೆಪೇನೆೇಷ್ಾಯ ವಿರುದಧ 3-0 ಗೆಪೇಲುಗಳ ಭಜ್ೊರಿ ಜ್ಯ 
ಸಾಧಿಸ್ಥದೆ.

• ಥಾಯಿ್ಂಡ ನ ಬ್ಾಯಂಕಾಕ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ನ ಫೆೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರರ್ 14 ಬ್ಾರಿ ವಿಜೆೇರ್ 
ಇಂಡೆಪೇನೆೇಷ್ಾಯವನುು ಎದುರಿಸ್ಥರ್ು ಮರ್ುರ ಹ್ಾಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗಳನುು 3-0 ಅಂರ್ರದಿಂದ ಸೆಪೇಲ್ಲಸ್ಥ 
ಪರಶಸ್ಥರಯನುು ಎತ್ನರಹಡ್ದಿದೆ.



9) ನಮತದಾ ಬಚಾವ ೂೇ ಆಂದ ೂೇಲನ್ ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ದ ೇರ್ ಮತುು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ್ 
ನಮತದಾ ನದಿಗ  ಅಡಡಲಾಗಿ ಹಲವಾರು ದ ೂಡಡ ಅಣ ಕಟು್ ಯ ೂೇಜನ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಥಳಿೇಯ ಆದಿವಾಸಗಳು , ರ ೈತರು,
ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು  ಮತುು ಮಾನವ್ ಹಕು ೆಗಳ ಕ್ಾಯತಕತತರು ನ ೇತೃತವದ್ ಭಾರತಿೇಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳು ವ್ಳಿಯಾಗಿದ .
ಸಾಥಪಕ: ಮ ೇಧಾ ಪಾಟೆರ್
ಸಾಥಪನ : 1985

10) ಸವಸ್ ಓಪನ್ ಬಾಯಡಿಮಂಟನ್ ಪ್ರ್ಸು 2022

• ಭಾರತದ್ ಪಿ.ವಿ. ಸಂಧ್ು ಸವಸ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 300 ಬಾಯಡಿಮಂಟನ್ ಟೂನತಯ ಮಹಿಳ ಯರ ಸಂಗಲ್ಿ ಪ್ರ್ಸುಯನುು 

ಥಾಯ ಂಿಡ್ನ ಬುಸಾನನ್ ಒಂಗ್ಬಮು್ಂಗ್ಫಾನ್ ಅವ್ರನುು ಸ ೂೇಲ್ಲಸದಾುರ .



11) ಮ ೂದ್ಲ ಪಂಚವಾಷ್ಟತಕ ಯ ೂೇಜನ ಯು ಕ್ ಲವ್ು  ಮಾಪಾತಡುಗಳ ೂಂದಿಗ  ಹಾಯರ ೂೇಡ -್ಡ ೂಮರ್ ಮಾದ್ರಿಯನುು 
ಆಧ್ರಿಸದ . ಈ ಪಂಚವಾಷ್ಟತಕ ಯ ೂೇಜನ ಯ ಅಧ್ಯಕಿರು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನ ಹರು ಮತುು ಗುಲಾಾರಿಲಾಲ್ ನಂದಾ 
ಉಪಾಧ್ಯಕಿರಾಗಿದ್ುರು.

12) ಪ ೂೇಲಾರ್ ಸಾಯಟಲ ೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವ ಹಿಕಲ್ (PSLV-C52) ಅನುು ಫ ಬ್ವ್ರಿ 14 ರಂದ್ು ಶಿ್ೇಹರಿಕ್ ೂೇಟಾದ್ ಸತಿೇಶ್ ಧ್ವ್ನ್ 
ಬಾಹಾಯಕ್ಾರ್ ಕ್ ೇಂದ್್ದ್ ಮ ೂದ್ಲ ಉಡಾವ್ಣಾ ಕ್ ೇಂದ್್ದಿಂದ್ ಉಡಾವ್ಣ  ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇದ್ು ಭೂ ವಿೇಕಿಣಾ ಉಪಗ್ಹವ್ನುು (EOS-04) ಕಕ್ ಿಯಲಿ್ಲ ಸುತುುತುದ .
PSLV-C52 ತೂಕ 1710 ಕ್ ಜಿ. ಇದ್ು EOS-04 ಸುತುಲೂ ಸೂಯತನ ಸಂಕ್ ೂ್ನಸ್ ಧ್ು್ವಿೇಯ ಕಕ್ ಿಯಲಿ್ಲ 529 ಕ್ಷ.ಮಿೇ.

13) ಜಲ್ಲಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಹತಾಯಕ್ಾಂಡದ್ ಬಗ ೆ ವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸಲು 1919 ರಲಿ್ಲ ಬ ೇಟ ಗಾರ ಆಯ ೂೇಗವ್ನುು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಬ ೇಟ ಗಾರ ಆಯ ೂೇಗ. 14 ಅಕ್ ೂ್ೇಬರ್ 1919 ರಂದ್ು, ಭಾರತದ್ ರಾಜಯ ಕ್ಾಯತದ್ಶಿತ ಎಡಿವನ್ ಮ ೂಂಟಾಗು ಹ ೂರಡಿಸದ್

ಆದ ೇರ್ದ್ ನಂತರ, ಭಾರತ ಸಕ್ಾತರವ್ು  ಪಂಜ್ಾಬ್ನಲಿ್ಲನ ಘಟನ ಗಳ ಕು ರಿತು ತನಖಾ ಸಮಿತಿಯ ರಚನ ಯನುು ಘ ೂೇಷ್ಟಸತು. 
ಅಸವಸಥತ ಗಳ ವಿಚಾರಣ  ಸಮಿತಿ ಎಂದ್ು ಉಲ ೇಿಖಿಸಲಾಗಿದ , ನಂತರ ಇದ್ನುು ಹ ಚುು ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷ್ಟನ್ ಎಂದ್ು 
ಕರ ಯಲಾಯಿತು.



14) ಭಾರತದ್ಲಿ್ಲ ಸುಂದ್ರಬನ್ ಡ ಲಾ್ ಎಲಿ್ಲದ ?

• ಪಶಿುಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜಯ
• ಸುಂದ್ರಬನ್ ಡ ಲಾ್ ಭಾರತದ್ ಪಶಿುಮ ಬಂಗಾಳದ್ ಹೂಗಿಿ ನದಿಯಿಂದ್ ಬಾಂಗಾದಿ ೇರ್ದ್ ಬಾಲ ೇರ್ವರ ನದಿಯವ್ರ ಗ  ಇದ . 

ಇದ್ು ಪಶಿುಮ ಬಂಗಾಳದ್ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ 24 ಪರಗಣ್ಗಳು  ಮತುು ಉತುರ 24 ಪರಗಣ್ ಜಿಲ ಿಗಳಲಿ್ಲ ನ ಲ ಗ ೂಂಡಿದ .

15)ಬಾಕ್್ತ ಮುಖಯಸಥರು

• ಡಾ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮ ೂಹಂತಿ , ನದ ೇತರ್ಕರು ಭಾಭಾ ಪರಮಾಣ್ು ಸಂಶ ೂೇಧ್ನಾ ಕ್ ೇಂದ್್.
• ಭಾಭಾ ಪರಮಾಣ್ು ಸಂಶ ೂೇಧ್ನಾ ಕ್ ೇಂದ್್ವ್ು  ಭಾರತದ್ ಪ್ಧಾನ ಪರಮಾಣ್ು ಸಂಶ ೂೇಧ್ನಾ ಕ್ ೇಂದ್್ವಾಗಿದ್ುು, 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ ಮುಂಬ ೈನ ಟಾ್ಂಬ ಯಲಿ್ಲ ಪ್ಧಾನ ಕಚ ೇರಿಯನುು ಹ ೂಂದಿದ . 
• ಭಾರತದ್ ಪರಮಾಣ್ು ಕ್ಾಯತಕ್ಮಕ್ ೆ ಅಗತಯವಾದ್ ಬಹುಶಿಸುೇಯ ಸಂಶ ೂೇಧ್ನಾ ಕ್ಾಯತಕ್ಮವಾಗಿ ಜನವ್ರಿ 1954 

ರಲಿ್ಲ ಟಾ್ಂಬ ಯ ಹ ೂೇಮಿ ಜಹಾಂಗಿೇರ್ ಭಾಭಾ ಅಟಾಮಿಕ್್ ಎನಜಿತ ಎಸಾ್ಬಿ್ಲಷ ಮಂಟ್ ಸಾಥಪಿಸದ್ರು.



16) ಉದ ೂಯೇಗಿಗಳ ರಾಜಯ ವಿಮಾ ನಗಮ (ESIC)

ಉದ ೂಯೇಗಿಗಳ ರಾಜಯ ವಿಮಾ ನಗಮವ್ು  ಭಾರತ ಸಕ್ಾತರದ್ ಕ್ಾಮಿತಕ ಮತುು ಉದ ೂಯೇಗ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಮಾಲ್ಲೇಕತವದ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 
ಎರಡು ಮುಖಯ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್್ತಾ ಸಂಸ ಥಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ , ಇನ ೂುಂದ್ು ಉದ ೂಯೇಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಟಯ ನಧಿ ಸಂಸ ಥಯಾಗಿದ .
ಸಾಥಪನ : 25 ಫ ಬ್ವ್ರಿ 1952

17)ಭಾರತಿೇಯ ಸಂವಿಧಾನದ್ ಎಷ್ಟು್ ಭಾಗಗಳು

ಮೂಲತಃ, ಭಾರತದ್ ಸಂವಿಧಾನದ್ಲಿ್ಲ 22 ಭಾಗಗಳು  ಮತುು 395 ಲ ೇಖನಗಳು  ಇದ್ುವ್ು . 2021 ರ ಹ ೂತಿುಗ , ಭಾರತದ್ 
ಸಂವಿಧಾನದ್ಲಿ್ಲ 448 ಲ ೇಖನಗಳ ೂಂದಿಗ  25 ಭಾಗಗಳಿವ .



18) ಲ ೂೇಕರಂಗವ್ನುು ಎಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತುದ ?

ಲ ೂೇಕರಂಗ ಹಬಬವ್ನುು ಪ್ತಿ ವ್ಷ್ಟತ ಜನವ್ರಿ 26 ರಂದ್ು ಆಚರಿಸಲಾಗುತುದ . ಇದ್ನುು 5 ದಿನಗಳವ್ರ ಗ  ಆಚರಿಸಲಾಗುತುದ .
ಮಧ್ಯಪ್ದ ೇರ್ ಆದಿವಾಸ ಲ ೂೇಕ ಕಲಾ ಅಕ್ಾಡ ಮಿ ಈ ಕ್ಾಯತಕ್ಮವ್ನುು ಆಯ ೂೇಜಿಸುತುದ . ಉತಿವ್ದ್ ನಜವಾದ್ ಉದ ುೇರ್ವ್ು  
ಭಾರತದ್ ಭೌಗ ೂೇಳಿಕ ರಾಜಕ್ಷೇಯ ಗಡಿರ ೇಖ ಗಳನುು ಅಳಿಸುವ್ು ದಾಗಿದ .

19)ಆರ್ಟತಕಲ್ 343 ಏನು ಹ ೇಳು ತುದ ?

ಒಕೂ ೆಟದ್ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷ ಯು ದ ೇವ್ನಾಗರಿ ಲ್ಲಪಿಯಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿ ಆಗಿರಬ ೇಕು.

20)ನಮಾಮಿ ಗಂಗ  ಯ ೂೇಜನ  ಯಾವ್ ವ್ಷ್ಟತದ್ಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಂಭವಾಗಿದ 

ನಮಾಮಿ ಗಂಗ  ಕ್ಾಯತಕ್ಮವ್ು  ಒಂದ್ು ಸಂಯ ೂೇಜಿತ ಸಂರಕಿಣಾ ಮಿಷ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ುು, ಜೂನ್ 2014 ರಲಿ್ಲ ಕ್ ೇಂದ್್ ಸಕ್ಾತರದಿಂದ್ 
'ಪ್ಮುಖ ಕ್ಾಯತಕ್ಮ' ಎಂದ್ು ಅನುಮ ೂೇದಿಸಲಾಗಿದ . ಮಾಲ್ಲನಯದ್ ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿ ತಗೆಿಸುವಿಕ್ , ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನದಿ ಗಂಗಾ 
ಸಂರಕಿಣ  ಮತುು ಪು ನರುಜಿಾೇವ್ನದ್ ಅವ್ಳಿ ಉದ ುೇರ್ಗಳನುು ಸಾಧಿಸಲು 20,000 ಕ್ ೂೇರ್ಟ ರೂ.



21) ವ ೂೇಲಾ್ಯಿಕ್್ ಕ್ ೂೇರ್ವ್ು  ಎಲ ಕ್ ೂ್ರೇಕ್ ಮಿಕಲ್ ಕ್ ೂೇರ್ವಾಗಿದ್ುು ಅದ್ು ವಿದ್ುಯತ್ ರ್ಕ್ಷುಯನುು ಉತಾಿದಿಸಲು ರಾಸಾಯನಕ 
ಕ್ಷ್ಯ ಯನುು ಬಳಸುತುದ .

22)ಏಡ್ಿ ಗ  ಸಂಬಂಧಿಸದ್ ಪ್ಶ ು

23) ಆವ್ತತ ಕ್ ೂೇಷ್ಟ್ಕಕ್ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ್ ಪ್ಶ ು

24) ರಾಜಯಪಾಲರಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸದ್ ಪ್ಶ ು


